BEZOEK KERKDIENSTEN GAAT WEER BEGINNEN
Vanaf zondag 6 september 2020 gaan we weer voorzichtig beginnen met het houden
van “normale” kerkdiensten. Die diensten zijn echter wel aan een aantal regels
gebonden om de risico’s op besmetting te minimaliseren: daarvoor is dit protocol
− Vooraf is een maximaal aantal bezoekers vastgesteld. Als dat maximum bereikt is, worden de
meldingen daarna op een wachtlijst geplaatst. Voor de Witte Kerk is dat 40 bezoekers
en voor de Gudula Kerk 120 bezoekers.
− Alleen wie zich aangemeld heeft kan worden toegelaten.
− Principe is: als u verschijnselen hebt van verkoudheid, niesen, hoesten of koorts dan kan u niet
komen. Meldt u zich in dat geval weer af zodat iemand anders alsnog kan komen.
Na het aanmelden ontvangt u per e-mail een bevestiging. In die e-mail staat ook een link om u
weer af te melden.
− Bij binnenkomst zijn wij verplicht u te vragen of u dergelijke verschijnselen hebt.
Als u bevestigend daarop antwoordt, zal u verzocht worden niet deel te nemen.
− Bij binnenkomst graag uw handen ontsmetten.
− Bij / vanaf de ingang zijn strepen aangebracht en voetstappen om de looprichtingen en –paden
aan te duiden. Houdt u zich daar zo veel als mogelijk aan.
− Bij binnenkomst wordt u gezegd waar u plaats kunt nemen.
Wij verzoeken u zich aan de aangegeven plaats te houden.
− Helaas is de ruimte en de ventilatie in de kerk(en) onvoldoende om gemeentezang zonder
risico mogelijk te maken. Er is daarom geen gemeentezang mogelijk tijdens diensten in de
kerk. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de organist / pianist en enkele zangers.
− Na afloop van de dienst wordt u verzocht weer te gaan zitten en te wachten op de
aanwijzingen voor het verlaten van de kerk.
− De collecten gaan als volgt: tijdens en na de dienst kan dat m.b.v. GIVT. Bij de uitgang staan
twee schalen voor de collecten; één voor de kerk en één voor diaconale bestemmingen.
Uiteraard overmaken thuis kan ook.
− Eventuele jassen niet in de garderobe hangen maar bij u houden.

U moet zich dus vooraf aanmelden voor de kerkdienst!
− Iedereen kan zich aanmelden voor diensten naar keuze.
U kunt uw keuze voor meerdere weken aangeven.
− U kunt zich aanmelden via mailadres: aanmelden@pglochem.nl tot vrijdag 12.00 uur.
− Wie geen toegang heeft tot internet kan zich telefonisch aanmelden bij het Kerkelijk Bureau op
woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur telefoonnummer 0573-25 01 02
− In principe geldt de volgorde van aanmelding. De kerkenraad kan daar echter van afwijken om
te zorgen dat alle gemeenteleden een kans krijgen om deel te nemen.
− Na het aanmelden ontvangt u per e-mail een bevestiging. Als u zich via de telefoon hebt
aangemeld krijgt u meteen de bevestiging.
− Als u om wat voor reden afziet van het bezoek op de zondagse dienst, meldt u dan af voor
vrijdag 12.00 u per mail aanmelden@pglochem.nl of daarna via telefoon 06 - 389 11 243.
− Komt u alstublieft op tijd, de kerk is open vanaf 09.30 uur.
Thuis online de kerkdienst volgen blijft mogelijk!

