Juli 2021, beste broeders en zusters,
Naar aanleiding van de versoepelde maatregelen/adviezen van het RIVM ontvangen
we 100 volwassen in de zondagse samenkomst. Om aanwezig te kunnen zijn vragen
we je om vooraf in te schrijven via de link op de site. Wanneer je welkom bent in de
zaal op zondag ontvang je voorafgaand op zaterdagochtend hiervan
bevestiging per mail. Ontvang je géén bevestiging dan is er helaas die zondag
geen plaats voor je in de zaal. Je kunt de dienst natuurlijk ‘gewoon’ online bijwonen
vanuit huis. Schrijf je gerust ook voor een volgende zondag weer in!

Bij het inschrijven kun je aangeven met wie je komt. De kinderen kunnen zonder
inschrijving gewoon komen. Voor kinderen van de basisschool is er wel de
Kidscorner (rechts voorin, niet bij de ouders), na ca. 15 minuten gaan ze met de
kinderwerkers naar hun eigen dienst. Tijdens de samenkomst worden de video
opnames verzorgt voor de gemeenteleden die vanuit huis kijken.
· De zaal is open vanaf 9.20 uur. Kom op tijd i.v.m. opnames van de ‘online’ dienst.
· Bij binnenkomst graag je handen desinfecteren.
· Tussen ‘gezinnen’ houden we 3 lege stoelen vrij i.v.m. de 1,5-meter-afstand.
· In de zaal wordt gewoon weer gezongen.
· Neem je jas mee de zaal in.
. Aan het einde van de dienst verlaten we de zaal via de nooduitgangen.
. Graag 1 ouder per gezin de kinderen ophalen, terwijl de rest via de nooduitgang al
naar buiten gaat.
· Na de dienst is er geen koffie of thee in de kerk. We vragen je om snel de zaal
en uitgang vrij te maken, zo maken we plaats voor Regenboog Zuid. Nodig
gerust broeders en zusters bij je thuis uit om samen koffie te drinken.
Heeft u vragen of suggesties, mail ons: oudstenraad@regenboognoord.nl
Hartelijke groet namens het Coronateam,
Marco van Bemmelen

· RIVM vragen die je op zondagochtend aan jezelf mag stellen:
•

Had ik een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ? Hoesten,
Neusverkoudheid, Koorts vanaf 38 graden of Benauwdheidsklachten?

•

Heb ik op dit moment huisgenoten met koorts en/of benauwdheidsklachten?

•

Heb ik het coronavirus gehad of is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

•

Heb ik een huisgenoot met het coronavirus en heb ik in de afgelopen 10
dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

•

Ben ik in quarantaine omdat ik direct contact hebt gehad met iemand waarbij
het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Indien je één van deze vragen met ja beantwoorden kunt vragen wij je om niet naar
de samenkomst te komen.

