Hieronder vindt u enkele aandachtspunten met betrekking tot uw gezondheid en de
organisatie rond de kerkdiensten; u wordt gevraagd daarmee rekening te houden.
Algemene maatregelen
1) De volgende basismaatregelen blijven van kracht: blijf thuis bij klachten. Was en ontsmet
regelmatig uw handen. Hoest en nies in de elleboog. Hanteer 1,5 mtr. afstand van elkaar op
kerkplein, in de hal en in de kerkzaal. Geef elkaar geen hand.
2) Graag bij binnenkomst uw handen desinfecteren.
3) Het dringende advies is om een mondkapje te dragen bij alle verplaatsingen in het kerkgebouw.
4) Ontmoet en spreek elkaar vooral buiten het kerkgebouw, verspreid u en houd afstand.
5) Nu de temperaturen buiten dalen, zal het ook in de kerk kouder aanvoelen. Het is aan te bevelen
in de kleding hiermee rekening te houden.
6) Als u besmet bent met het coronavirus of één van uw gezinsleden, meld dit svp bij mw. Treur van
de corona werkgroep. De meldingen vanuit de Eskol gemeente aan de coronawerkgroep zijn
belangrijk om zicht te hebben wat er in onze gemeente gebeurt en wat dit kan betekenen voor
de maatregelen.
Aantal kerkgangers
De kerkenraad heeft besloten per ingang van zondag 7 november af te schalen naar 150 personen
per dienst, dat betreft inclusief kinderen en ‘personeel’. In de praktijk betekent dat u ongeveer 1 keer
per 3 diensten zal worden uitgenodigd.
Zondagse bijeenkomsten
1) U kunt gebruikmaken van beide ingangen van het kerkgebouw.
2) Neem uw jas mee de kerk in en maak geen gebruik van de garderobe.
3) Minimaliseer het gebruik van het toilet.
4) We houden de onderlinge afstand aan van 1,5 meter. Dat betekent: houd ruim afstand tot elkaar
op het kerkplein, de hal en in de kerkbank.
5) De banken worden om en om gevuld. Een bank wordt vanaf het midden opgevuld. Zo wordt
passeren voorkomen. Houd 1,5m afstand tot elkaar, ook in de bank.
6) Zingen gebeurt op ingetogen wijze. Het aantal psalmverzen dat we zingen, blijft beperkt. Er
worden weer voorzangers ingezet.
7) Volg de aanwijzingen van de (hulp)koster goed op bij het toewijzen van een plaats in de kerk.
8) Om ophoping bij de collecte te voorkomen geldt voortaan het volgende:
a. Bij binnenkomst in de kerkzaal, voorafgaand aan de dienst, is het al mogelijk om uw
collectegeld in de zakken te doen. De collecteblokken worden midden in het pad
geplaatst. Maak hier gebruik van, dit zal de doorstroming aan het einde van de dienst ten
goede komen.
b. Na afloop van de dienst zijn alleen de nooduitgangen achterin de kerkzaal en de
uitgangen via de hal te gebruiken. De nooduitgangen voorin de kerkzaal worden niet
gebruikt.
c. Hoewel het de voorkeur heeft om bij binnenkomst uw collectegeld in de zakken te doen,
is het ook na afloop van de dienst mogelijk. Geef elkaar de ruimte en de tijd!
d. Uiteraard blijft het mogelijk om digitaal uw collectegeld over te maken, bijvoorbeeld via
de Scipio-app.
9) Er wordt tijdelijk geen crèche gehouden.
10) Ga als gezin tegelijk naar binnen, wacht daarom zo nodig vooraf buiten op elkaar.
11) Graag ruim op tijd maar niet eerder dan 20 minuten voor aanvang van de dienst het kerkgebouw
binnengaan.
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Andere kerkelijke activiteiten (vanaf 16 november 2021)
De kerkenraad heeft na de persconferentie van 12 november maatregelen genomen, zoals in de
vorige nieuwsbrief vermeld. Deze maatregelen zijn, na advies van de corona werkgroep, verder
aangescherpt. Nog meer contactbeperkende maatregelen zijn nodig om besmettingen tegen te
gaan. Als volgt is besloten:
o Normaal gesproken wordt op maandagavond aan 8 groepen catechisatie gegeven. Dit zal
nu gehalveerd worden in 4 groepen per avond. Dat betekent dat op maandagavond 22
november de groepen 1, 3B, 4 en 5 fysiek les in de kerk hebben. De andere groepen
hebben geen les. De catechisatiemeester zal de eigen catechisatiegroep op de hoogte
brengen via email of Whatsapp. Op maandagavond 29 november zijn de andere groepen
2, 3A, 6 en 7 welkom in de kerk voor catechisatieles. Jongeren moeten 1,5 meter afstand
houden tot volwassenen. Tot 18 jaar geldt die afstandsregel niet onderling.
o Alle verenigingen, zoals bijbel- en leeskringen, koren, JV’s en ook de JBV zijn stilgelegd.
o Ook zal er op zondag geen crèche gehouden worden.
o De 70+ avond die gehouden zou worden op 24 november gaat niet door. Ook de
bijeenkomst op 2 december gaat niet door. Dat geldt ook voor de koffiemorgen, deze is
geannuleerd.
Alle genomen maatregelen gelden tot in elk geval zaterdag 4 december. Het is belangrijk om met
elkaar voorzichtig te zijn. De basismaatregelen goed in acht te nemen. Blijf onderling creatief in
het zoeken naar contact: digitaal, telefonisch, of met in achtneming van maatregelen bij
thuisbezoek (max. 4 bezoekers per dag en 1,5m afstand).
Laten we juist in een periode van gedeeltelijke lockdown elkaar omringen met aandacht en
gebed.
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