Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El Sliedrecht
Sliedrecht, 19 juni 2020
Gemeente,
We zijn dankbaar dat we, als gevolg van de verruiming van de overheidsrichtlijnen, het bijwonen van de zondagse diensten
weer deels kunnen openstellen. We zien met u uit naar de samenkomst onder Gods Woord, het gemeenschappelijk bidden
en het zingen tot Gods eer. Tegelijk blijft de pijn vanwege de beperkingen die er nog zijn en dat we hierdoor als gehele
gemeente nog niet samen kunnen komen op zondag.
Zoals u heeft vernomen, is het toegestaan om met maximaal 100 aanwezigen de dienst bij te wonen (naast een kleine
bezetting vanuit de kerkenraad). Vanwege de omvang van de gemeente vraagt dit een goede voorbereiding en duidelijke
afstemming.
Er is gekozen voor het samenstellen van een zogenaamde groslijst: alle gemeenteleden die in staat zijn om de kerkdiensten
bij te wonen, hebben de mogelijkheid zich hiervoor op te geven. Uit deze lijst worden iedere week twee groepen van
ongeveer 100 leden samengesteld, die de ochtend- of avonddienst bij zullen wonen. Op de dinsdag voorafgaand aan de
zondag wordt u door de koster via e-mail of telefoon hierover ingelicht.
Een kanttekening willen we plaatsen bij ‘alle gemeenteleden’: in lijn met de aanbevelingen van de overheid adviseren we
de gemeenteleden van boven de 70 jaar om vooralsnog de diensten vanuit huis te blijven volgen en zich dus niet aan te
melden. Dit advies geldt ook voor mensen met een zwakke gezondheid, chronisch zieken en hartpatiënten.
We vragen u om per pastorale eenheid u eenmalig aan te melden. Dat betekent: één aanmelding per adres. Ook nietgemeenteleden die al enige tijd onze kerkdiensten bezoeken kunnen zich aanmelden.
Het opgeven voor het bijwonen van de diensten kan op drie manieren:
Via een speciaal formulier op de website (dit heeft onze sterke voorkeur, vanwege de snellere verwerking van
de gegevens):
o Ga naar www.bethel-sliedrecht.nl/corona
o Klik op de button ‘Aanmelding bijwonen kerkdiensten’:
-

-

Door een e-mail te sturen naar koster@bethel-sliedrecht.nl, waarin u de volgende gegevens vermeldt:
o Voorletters en achternaam
o Adres
o E-mailadres
o Telefoonnummer
o Aantal personen die kerkdienst bijwonen
o Welke diensten niet beschikbaar (datum + dagdeel)
o Beschikbaar voor hulp bij reinigen van het kerkgebouw na de dienst
Telefonisch, via 0184 411 372 (fam. Ridders)

De frequentie van het bij kunnen wonen van de kerkdiensten is afhankelijk van het aantal aanmeldingen dat we ontvangen.
Uiteraard zijn de diensten blijvend te volgen via beeld en/of geluid.
Het kan zijn dat u ingepland wordt voor een kerkdienst en onverhoopt toch verhinderd bent. We verzoeken u om dit
uiterlijk op vrijdagavond bij de koster te melden, zodat er andere gemeenteleden uitgenodigd kunnen worden.
Op de achterzijde van deze brief staan een aantal praktische zaken uitgewerkt.
Heeft u praktische vragen, dan kunt u hiervoor terecht bij de koster, via bovenstaande contactgegevens.
We wensen u in alles Gods zegen toe en zien uit naar de ontmoeting in de erediensten.
Met een hartelijke groet,
Uw kerkenraad

Praktische zaken
De onderstaande punten gelden met ingang van de kerkdienst op 5 juli D.v.
Algemeen
De bezoekers van de kerkdiensten zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de ander. Ook bent
u bereid de regels van de kerkenraad op te volgen:
Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnorm.
Indien u zelf of een huisgenoot corona-verschijnselen heeft, dan blijft u thuis.
Huisgenoten van coronapatiënten moeten tot 14 dagen na verdwijnen van de klachten nog thuisblijven.
Als gezinsleden koorts hebben, dan mag men niet naar de kerk komen.
Als u verkouden bent, dan geldt: niet naar de kerk.
Houd bij en in de kerk steeds 1,5 meter afstand tot degene die niet bij uw gezin behoort.
Naar de kerk
De organisatie en de begeleiding bij en in de kerk is door de kerkenraad in handen van de kosters gelegd. Wij verzoeken
u dringend hun aanwijzingen op te volgen:
Voor het betreden van het kerkgebouw is alleen de ingang aan de Gantelweg in gebruik.
De deur blijft open tot de dienst aanvangt. Deurkrukken niet aanraken.
Bij het betreden van het kerkgebouw dient iedereen de handen te desinfecteren en direct door te lopen. Jassen
niet ophangen maar meenemen naar uw zitplaats.
Er is geen kinderoppas.
In de kerk
De kosters en coördinatoren wijzen de zitplaatsen aan waar u kunt gaan zitten. Let dus op dat u zeer waarschijnlijk
niet op uw vaste plaats kunt zitten. Volgt u hun aanwijzingen op.
De achtergalerij is open, de zij-galerijen zullen gesloten zijn.
Gezinnen zitten in zijn geheel bij elkaar.
Tussen de banken waar de leden mogen zitten, blijven twee banken leeg.
Maak zo min mogelijk gebruik van de toiletten. Na eventueel toiletgebruik de handen weer desinfecteren. Alleen
de toiletten bij de hoofdingangen (Kerkbuurt en Gantelweg) zijn te gebruiken.
Tijdens de dienst zal er geventileerd worden, daardoor kan ”trek” gevoeld worden.
Er wordt wel gezongen tijdens de dienst.
Er zal tijdens de dienst niet gecollecteerd worden; dit kan via de huidige middelen (online of via
bankoverschrijving).
Geef geen snoep door aan gemeenteleden buiten uw eigen gezin.
Uit de kerk
De kosters en coördinatoren geven aanwijzingen wanneer u uw bank kunt verlaten. De uitgang is alleen aan de
kant van de Kerkbuurt.
Na het verlaten van de kerk gaat u direct naar huis. Vermijd sociale ontmoetingen in en om het kerkgebouw.
De kosters en coördinatoren desinfecteren de toiletten, de deuren, de kansel en de banken. Voor hulp kunt u zich
aanmelden.
Er zal zoveel mogelijk gelucht worden.

