Na ruim drie en een halve maand mogen we als gemeente weer fysiek bij elkaar komen. De eerste
fysieke dienst is op zondag 5 juli. Wel moeten bij het samenkomen de regels van het RIVM in acht
genomen worden, de vier hoofdregels zijn:
•
•
•
•

Bij verkoudheid of koorts: blijf thuis
Niezen en hoesten in de elleboog
Houd 1.50 m afstand van elkaar
Was en desinfecteer regelmatig je handen

We hebben voorlopig het Voorschip van Het Turfschip afgehuurd voor de zondagse bijeenkomsten
omdat de ruimte waar altijd onze diensten houden te klein is voor 1.50 meter afstand.
Desinfecteer bij binnenkomst eerst je handen, er staan bij de ingang alcoholdispensers. Eén van onze
coördinatoren zal vragen of je klachten hebt en er zal een presentielijst worden bijgehouden. Dit
i.v.m. contactonderzoek mocht er een besmetting optreden. Binnen Het Turfschip zijn geen
looproutes opgesteld: de gangen zijn breed genoeg om bij passeren de voorgeschreven afstand te
kunnen houden. In het Voorschip staan alle stoelen op de juiste afstand, 1.50 meter. Verzocht wordt
deze opstelling zo te laten staan. Echtparen en gezinnen (huisgenoten) zijn vrijgesteld van de
anderhalve meter en kunnen wel bij elkaar zitten. Zij mogen dus stoelen naar elkaar toe schuiven. Er
is een kindernevendienst: voor de kinderen gelden geen beperkingen als ze samen zijn.
In de gangen mag NIET stil gestaan worden met elkaar te spreken, in de samenkomstruimte wordt
een ieder verzocht meteen te gaan zitten. Volg de aanwijzingen op van de coördinatoren
(herkenbaar aan de hesjes). We komen binnen via de deur in het Voorschip en verlaten de ruimte via
de deur naar het Achterschip, tijdens de dienst komt hier nog uitleg over.
Zingen tijdens de eredienst mag nog niet, het geluids- en zangteam zal hier een oplossing voor
zoeken. We kunnen na de dienst bijpraten en koffie drinken, alleen wordt iedereen verzocht daarbij
te gaan zitten aan tafels. Houd ook dan 1.50 meter in acht. Voor wie niet aanwezig kan zijn wordt de
preek opgenomen en op het Youtube kanaal van De Hoeksteen worden geplaatst. We willen later
bekijken of we ook live kunnen streamen.
We hopen als bestuur ook jou op zondag 5 juli 2020 te mogen begroeten en wensen je alvast een
gezegende dienst toe.
Mocht je over dit onderwerp nog vragen en/of opmerkingen hebben, kun je daar de werkgroep voor
benaderen die bestaat uit Frans, Marcel en Bert.
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