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Beste gemeenteleden,
Middels dit schrijven informeren wij u over de versoepeling van maatregelen met betrekking
tot de erediensten in de Immanuëlkerk. We zijn dankbaar dat het vanaf juli 2020 mogelijk
blijkt om met meer bezoekers samen te komen.

Gewijzigd uitnodigingsbeleid
Op de zondagen 5 en 12 juli 2020 hebben we ervaring opgedaan met samenkomsten waarbij
een vierde deel van de gemeente was uitgenodigd per eredienst. Vanaf zondag 19 juli 2020
willen we de groepen vergroten, in plaats van in 4 groepen nodigen we nu gemeenteleden
uit in 2 groepen. Het kerkgebouw is geschikt om, rekening houdend met de hygiëne- en
anderhalve meter maatregel, met circa 200 personen samen te komen. De nieuwe
groepsindeling is daarom met ingang van zondag 19 juli als volgt:
Groep 1:
Groep 2:

Gemeenteleden met achternaam met beginletter A t/m K
Gemeenteleden met achternaam met beginletter L t/m Z

In de morgendienst op zondag 19 juli om 9.30u. is groep 1 (A t/m K) uitgenodigd. In de
middagdienst op zondag 19 juli om 17.00u. is groep 2 uitgenodigd (L t/m Z). Elke volgende
zondag zal de groep wisselen tussen morgen- en middagdienst. Zie hiervoor de nieuwe
indeling op de website en het aangepaste gebruiksplan.
Hierdoor is het vanaf heden voor ieder gemeentelid weer mogelijk om elke zondag 1 dienst
te bezoeken, rekening houdend met de volgende aandachtspunten;
-

Kom op tijd naar de kerk. Ook gasten zijn hartelijk welkom. We registreren bij
binnenkomst wie er in de dienst aanwezig is, dit kan enige vertraging geven. Registratie
is noodzakelijk i.v.m. een evt. bron- of contactonderzoek naderhand.
Neem kennis van het gebruiksplan, zie website. Geef geen handen en houd 1½ meter
afstand. Desinfecteer bij binnenkomst en vertrek uw handen en maak zoveel mogelijk
thuis gebruik van het toilet.
Er zijn geen kapstokken, u neemt evt. jas e.d. mee naar uw plaats.
Neem uw eigen bijbel en Weerklankbundel mee, deze liggen niet in de kerk.

U mag de kerk niet bezoeken bij Corona gerelateerde klachten. Wij vragen u de basisregels
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?

Samenzang
De landelijke kerk (PKN) heeft een nieuw protocol over dit onderwerp uitgegeven en de
kerkenraad heeft hierin het volgende besluit genomen:
Er kan in de diensten met een normaal volume gezongen worden door hen die op de voorste
bank en voorste stoelen zitten. Alle andere aanwezigen vragen we om ingehouden mee te
zingen. Het protocol schrijft voor om bij voorkeur niet recht achter uw voorganger te zitten
wanneer u zingt. Wij vragen u hiermee zoveel mogelijk rekening te houden. Op de galerij mag
niet gezongen worden. Deze is beperkt toegankelijk, alleen in overleg met coördinatoren.

Contactpersonen
De scriba, br. W.A.P. Voets, is het eerste aanspreekpunt voor beleidszaken en erediensten.
Contact per email heeft de voorkeur: scriba@immanuelkerk-barendrecht.nl. Telefonisch
contact opnemen kan via 0180-397841, op werkdagen na 18.00u. De 2e scriba is br. F.W. van
Toor, bereikbaar op 0180-610947 of via email: fwvantoor@solcon.nl.
Voor pastorale zaken neemt u contact op met uw wijkouderling, predikant of pastoraal
werker. Zie contactgegevens achterin de kerkbode of op de website. In de kerkbode van
juli/augustus is vermeld wie uw contactpersoon in de vakantieperiode is.
Voor een praktische hulpvraag, een luisterend oor of anderszins kunt u contact opnemen met
de Diaconale Hulpdienst. Ook wanneer u graag als vrijwilliger anderen wilt helpen. Voor
andere onderwerpen waarbij de Diaconie u kan helpen neemt u contact op met br. C.
Versendaal: diaconie@immanuelkerk-barendrecht.nl of 06 - 11867067.

Tenslotte
Alle genoemde maatregelen zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de maatregelen die de
overheid en het RIVM zal nemen of adviseren. Wij zien er naar uit u weer in de erediensten te
mogen begroeten.
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,

W.A.P. Voets
Scriba - Immanuëlkerk
Hervormde Wijkgemeente B.A. Immanuëlkerk - Barendrecht
Postbus 313, 2990 AH, tel. 0180-397841 / 06-12071954

Dit document kunt u vrij verspreiden onder leden van onze wijkgemeente (aanbevolen!).

