
 

 
Oktober 2020 

 
 
Gewijzigd uitnodigingsbeleid - RESERVERING 
Het advies is vanaf 5 oktober 2020 met maximaal 30 personen samen te komen, waaronder 
geen zogenaamde medewerkers worden gerekend. Onder medewerkers verstaan wij de 
predikant, organist, kosters, beeldtechnicus, coördinatoren en enkele ambtsdragers welke 
aanwezig zijn om de ambtelijke dienst doorgang te laten vinden. 
 
Vanaf heden zijn er weer 4 alfabetgroepen (op achternaam): 

 
Groep 1: A t/m D Groep 2: E t/m K Groep 3: L t/m R Groep 4: S t/m Z 
11/10, 9.30u.  11/10, 17.00u. 18/10, 9.30u.  18/10, 17.00u. 
25/10, 17.00u  25/10, 9.30u.   

 
 

Werkwijze reservering 
Gemeenteleden uit de betreffende groep moeten zich wekelijks aanmelden via email: 
reserveringen@immanuelkerk-barendrecht.nl of middels het invulformulier op de website 
van de kerk; www.immanuelkerk-barendrecht.nl.  Enkele coördinatoren zijn hiermee belast.  

 
1. Aanmelding is op volgorde van binnenkomst. Bent u aangemeld en uitgenodigd maar 

alsnog verhinderd, dan vragen wij u dit direct te melden zodat andere kerkgangers 
alsnog een plaats kunnen innemen; 

2. Aanmelden kan tot donderdag 18.00u. van de betreffende week dat een gemeentelid 
naar de kerk mag komen.  LET OP; u kunt zich telkens alleen voor de eerstvolgende 
zondag opgeven. U kunt dus geen meerdere diensten tegelijk in de komende tijd 
opgeven. 

3. Het gemeentelid dat zich heeft aangemeld voor de dienst ontvangt van de coördinator 
een ontvangstbevestiging met uitnodiging vóór zaterdag 12.00u.; 

4. De aangemelde gemeenteleden worden door de coördinator op een presentielijst 
geplaatst; 

5. Gemeenteleden die zich hebben aangemeld, maar vóór zaterdag 12.00u. geen 
uitnodiging hebben ontvangen per email zijn voor de betreffende dienst niet 
uitgenodigd. Zij ontvangen hierover geen aparte mail van de coördinator. 

We willen gedurende de gehele periode iedereen een eerlijke kans geven de diensten bij te 
wonen. Voor hen die de diensten kunnen bezoeken gelden de inmiddels gebruikelijke regels. 
Wij vragen u de regels van de Rijksoverheid en het RIVM te volgen. 

Om de kerk te kunnen bezoeken moet u de volgende vragen met nee kunnen beantwoorden: 

- Heeft u Corona gerelateerde klachten zoals koorts, hoest of verkoudheid? 
- Hebben uw gezinsleden of huisgenoten Corona gerelateerde klachten? 
- Bent u de afgelopen 14 dagen in contact geweest met Coronapatiënten? 

 

http://www.immanuelkerk-barendrecht.nl/
mailto:reserveringen@immanuelkerk-barendrecht.nl
http://www.immanuelkerk-barendrecht.nl/

