Kerkdiensten van De Regenboog Noord in Corona-tijd fase 2
Beste broeders en zusters
Na een aantal weken van samenkomsten met aanwezigheid gemeenteleden van 65 jaar en ouder
starten we vanaf zondag 6 september met de 2e fase. Het is nu voor iedereen mogelijk om in de
samenkomst aanwezig te zijn.
Fase 2:
De ‘online’ diensten gaan natuurlijk gewoon door, maar vanaf zondag 6 september kunnen we met
100 mensen in de grote zaal de samenkomst meemaken. De samenkomst is dan toegankelijk voor
iedereen. Om te kunnen komen moet er wel vooraf even online ingeschreven worden!
We maken hiervoor gebruik van de site van ‘Kerkbezoekplanner’. Ga naar
https://regenboognoord.nl/bezoek-samenkomsten-plannen/ om je bezoek te plannen.. Graag
kinderen van 0 t/m 4 jaar en de basisschool-groepen separaat opgeven (dan zorgen we voor
voldoende oppas en kinderwerkers). De kinderen van de basisschool zitten de eerste 15 minuten
voor in de zaal (niet bij de ouders!) en gaan dan de zaal uit.
•

Schrijf je gerust voor meerdere zondagen in. Op de zaterdagochtend voor de betreffende
zondag ontvang je een bevestigingsmail met de melding of je die zondag kunt komen. Het
kan dus zijn dan je niet elke zondag mag komen. We willen iedereen de gelegenheid geven
om te komen, maar het aantal van 100 mensen beperkt ons. Tijdens de gehele samenkomst
worden de opnames verzorgt voor de gemeenteleden die thuis via de livestream kijken. De
zaal is hierop ingericht en ziet er anders uit dan je gewend bent.

Regels voor aanmelding:
•

RIVM vragen die je voor de zondagochtend aan jezelf mag stellen;
-

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ? Hoesten,
Neusverkoudheid, Koorts vanaf 38 graden of Benauwdheidsklachten?
Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14
dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld?

Indien één van de vragen met ja beantwoord wordt, kom dan niet naar de samenkomst.
•
•
•
•
•
•

We maken gebruik van beide ingangen. Neem je jas mee de zaal in. Aan het einde van de
dienst kunt je ook de nooduitgangen gebruiken om de zaal te verlaten.
De zaal is open vanaf 9.20 uur. Kom op tijd i.v.m. opnames van de ‘online’ dienst.
Bij binnenkomst vragen wij je om je handen te desinfecteren. Wil je gebruik maken van een
mondkapje, dan liggen deze klaar bij de ingang.
Het is niet mogelijk om je ‘vaste plekje’ in de zaal op te zoeken. We vragen je achterin de zaal
aan te sluiten bij de rij waar ruimte is.
Mensen uit het ‘zelfde gezin’ kunnen naast elkaar zitten. Tussen een volgend ‘gezin’ houden
we 3 lege stoelen open i.v.m. de 1,5-meter-regel.
In de zaal mag niet gezongen worden.

•

•

Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet. Indien je toch gebruik wilt maken van het toilet
loopt de route via de achteringang van de zaal. De zeep in het toilet is ook voorzien van
desinfectiemiddel.
Na de dienst is er geen koffie of thee in de kerk. Zo maken we op tijd plaats voor Regenboog
Zuid. Nodig gerust broeders en zusters bij je thuis uit om samen koffie te drinken. Zo kunnen
we elkaar toch ook na de dienst ontmoeten in kleiner verband!

Bemoedig elkaar en geef God de eer voor al het goede wat hij ons, ook in deze Corona tijd, allemaal
geeft. Waar we ook zijn en in welke situatie we ons ook bevinden, we zijn samen een Gemeente die
één is in Christus.
Heeft u vragen of suggesties, dan kunt u het mailen naar oudstenraad@regenboognoord.nl
Hartelijke groet namens het Coronateam,
Marco van Bemmelen

