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nieuwe stand van zaken rondom de kerkdiensten in Rozendaal
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 8 mei j.l. besloten om bij de reguliere zondagse
diensten weer kerkgangers toe te laten met ingang van zondag 23 mei a.s. (Pinksteren).
Inmiddels zijn de vaccinaties goed op gang gekomen en wij achten het risico op een
besmetting daarom zeer beperkt, zeker wanneer wij gezamenlijk de onderstaande regels
naleven:
-

-

-

-

Het maximale aantal kerkgangers, inclusief predikant, ambtsdragers, koster, cantor
en organist, bedraagt 30 personen. Intekening vooraf is niet nodig.
Wanneer u klachten heeft (verkoudheid, koorts, hoesten, etc) is het niet toegestaan
om een dienst bij te wonen.
De toegang tot en het verlaten van de kerk vindt plaats via de Serre.
Bij de ingang van de Serre staat een flesje met ontsmettingsmiddel om uw handen
voor en na de dienst te reinigen.
Bij binnenkomst en het verlaten van de Serre/kerkzaal is het dragen van een
mondkapje verplicht. Wanneer u gaat zitten, kan het kapje afgedaan worden.
U dient altijd 1,5m afstand aan te houden: bij het binnenkomen en verlaten van de
kerkzaal en ook bij het kiezen van een zitplaats; veiligheidshalve kunt u 2 stoelen
tussenruimte aanhouden (met uitzondering van personen die gezamenlijk één
huishouden vormen). De stoelen in de kerkzaal zijn zodanig geplaatst dat voldoende
afstand tussen de rijen is gewaarborgd. Deze mogen daarom niet verplaatst worden.
Liturgieën liggen gereed op de tafel in de Serre. Liedboeken worden niet uitgereikt en
mogen ook niet zelf van de plank genomen worden (zodat het verkeer in de kerkzaal
tot een minimum wordt beperkt). Graag uw liturgie na afloop van de dienst mee naar
huis nemen.
Tijdens de dienst mag alleen door de cantor gezongen worden; meezingen is niet
toegestaan.
Bij het verlaten van de kerkzaal kunt u uw gaven deponeren in de collecteschalen op
de tafel in de Gerfkamer (overmaken naar onze bankrekeningen blijft natuurlijk ook
mogelijk).
De predikant kan, uit hygiëne-overwegingen, u bij het verlaten van de Serre nog geen
hand geven.
Het gezamenlijk koffiedrinken in de Serre na afloop van de dienst achten wij
voorlopig nog niet veilig (mensen staan te dicht bij elkaar).
De toiletten in de hal van de Serre mogen gebruikt worden.

Wij zijn erg blij dat nu deze eerste stap naar de volledige heropening van onze kerk gezet
kan worden en hopen van harte dat u weer van deze nieuwe mogelijkheid gebruik gaat
maken. Uiteraard blijft het mogelijk om de diensten te volgen via www.kerkdienstgemist.nl..
Namens de kerkenraad,
Frans Ort Hans Rexwinkel
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