Gewijzigd uitnodigingsbeleid per 5 juni 2021 - RESERVERING
Met ingang van 5 juni 2021 is het uitnodigingsbeleid aangepast. We werken met 2 alfabetgroepen (op
achternaam). Daarmee kunt u elke zondag weer reserveren, afwisselend in de morgendienst of
middagdienst:
Groep 1. A t/m K
Groep 2. L t/m Z

Werkwijze reserveringen
Gemeenteleden uit de betreffende groep moeten zich wekelijks vanaf maandag aanmelden via email:
reserveringen@immanuelkerk-barendrecht.nl of middels het invulformulier op de website. Contactpersoon m.b.t. coördinatie en reserveringen is br. M. Stout.
1. Aanmelding is op volgorde van binnenkomst. Wilt u zich niet eerder aanmelden dan op
maandag ervóór?
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.
BELANGRIJK: Wilt u zich altijd afmelden als u na reservering toch niet komt? U kunt zich nog t/m
zaterdagavond afmelden, dan is het vaak nog mogelijk een ander uw plaats te laten innemen. 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:
1. Heeft u Corona gerelateerde klachten zoals koorts, hoest of verkoudheid?
2. Hebben uw gezinsleden of huisgenoten Corona gerelateerde klachten?
3. Bent u de afgelopen 14 dagen in contact geweest met Coronapatiënten?
Zitplaatsen worden aangewezen door coördinatoren, beginnend voorin de kerkzaal. De
coördinatoren begeleiden bezoekers naar hun zitplaats. Bezoekers nemen plaats op de aangewezen
plaats, te beginnen in het midden van de bank, ook wanneer dit niet de gebruikelijke zitplaats is van
de bezoeker. Het plaatsnemen op een andere zitplaats kan alleen met toestemming van de
coördinator(en).

Gebruik kerkgebouw
Beperkt gebruik van het kerkgebouw is toestaan, voor de activiteiten die onder verantwoordelijkheid
van de kerkenraad volgens de jaarplanning gepland staan.
Dit alleen wanneer de richtlijnen van het RIVM worden aangehouden. Dat betekend concreet;
Mondkapje dragen bij verplaatsing door het kerkgebouw, alle bezoekers registreren en de 3 vragen op
het registratieformulier met nee kunnen beantwoorden.
Er gelden dezelfde hygiëneregels als op zondag. Geen consumpties in de kerk. Bijeenkomsten altijd in
overleg met de koster (1) en de scriba (2).

