Hieronder vindt u enkele punten met betrekking tot uw
gezondheid en de organisatie rond de kerkdiensten; u wordt
gevraagd daarmee rekening te houden.

Algemeen
Vanwege de gewijzigde omstandigheden worden m.i.v. zondag 11 oktober 2020
maximaal 30 kerkgangers van 13 jaar en ouder uitgenodigd. Kinderen tot/met 12 jaar
zijn ook welkom maar worden niet meegeteld in het maximum aantal.
Degene die aan de beurt zijn een dienst bij te wonen ontvangen een persoonlijke
uitnodiging per e-mail.
Als een (doop)lid een vriend of vriendin (in love) wil meebrengen dan is dat akkoord.
Wegens het geringe aantal beschikbare plaatsen is het helaas niet mogelijk om gasten te
verwelkomen.

Blijf letten op uw gezondheid
•

Het RIVM adviseert richting personen van 70 jaar en ouder en mensen met een
kwetsbare
gezondheid nog altijd voorzichtig te zijn.

•

De kerkenraad vraagt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en
zorgvuldig een persoonlijke afweging te maken met het oog op zichzelf en anderen.

•

Heeft een gezinslid geringe luchtwegklachten, dan geldt voor die persoon: blijf thuis!

•

Heeft één gezinslid temperatuursverhoging of koorts: blijf met het hele gezin thuis.

Wat te doen bij uw bezoek aan de Eskol-kerk
•

Graag niet eerder dan 20 minuten voor aanvang van de dienst het kerkgebouw
binnengaan. Ga als gezin tegelijk naar binnen. U kunt alleen gebruikmaken van de
ingang aan de zijde van de parkeerplaats.

• U wordt gevraagd om tijdens het lopen in de kerk een mondkapje te dragen. Indien
nodig kunt u bij de ingang een mondkapje krijgen.
•

Graag bij binnenkomst uw handen desinfecteren. Help uw kinderen daarbij.

• Er wordt zo nodig naar uw naam gevraagd en met hoeveel personen u bent: uw
aanwezigheid wordt geregistreerd. Ook wordt u de gezondheidsvraag gesteld.
•

U kunt géén gebruik maken van de kapstokken, neem uw jas mee in de kerk.

• U wordt gevraagd aanwijzingen van de BHV-er of de (hulp-)koster op te volgen. Deze
kunnen ook eventuele vragen beantwoorden. Houd ook van hen 1,5 meter afstand.
•

U wordt gevraagd om zachtjes en ingetogen te zingen. ‘Ingetogen zingen’ is te
omschrijven als: zingen op het geluidsniveau waarmee u spreekt. Vindt u dat lastig?
Zing dan met het psalmboekje op schoot.

•

De toiletten zijn alleen bij hoge uitzondering beschikbaar omdat ze na elk gebruik
schoongemaakt moeten worden. Als uw kind 12 jaar of jonger is wordt u gevraagd
met uw kind mee te gaan naar het toilet om deze na gebruik te desinfecteren.

•

Er is geen crèche.

•

Om de 1,5 meter richtlijn zoveel mogelijk te waarborgen, wordt u gevraagd na het
einde van de dienst de kerk te verlaten via de dichtstbijzijnde nooduitgang (4 stuks),
zie daarvoor de aanwijzingen in de kerkzaal. Dus niet via de hal.

•

Bij elke nooduitgang staan collectezakken opgesteld, waar u bij het verlaten van de
kerk uw gaven kunt geven voor de diaconie, 2 x kerk, rente en aflossing (of een ander
aangekondigd doel).

•

Wilt u zich na afloop van de dienst rondom het kerkgebouw ook aan de RIVMmaatregelen houden, zoals de 1,5 meter regel, ook in de fietsenstalling.

Hartelijk dank voor uw medewerking.
Wij wensen u een gezegende dienst!
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