Gewijzigd uitnodigingsbeleid – Groepsindeling / -nodiging
De kerkdiensten worden uitgezonden door middel van kerkradio en internet/livestream.
Het advies is om voorlopig met maximaal dertig personen samen te komen, de zogenaamde
medewerkers worden daarbij niet meegeteld.
Vanaf heden zijn er weer vier alfabetgroepen (op achternaam):
Groep 1: A t/m D

03/01 09.30 uur
17/01 17.00 uur
31/01 09.30 uur

Groep 2: E t/m K

03/01 17.00 uur
17/01 09.30 uur
31/01 17.00 uur

Groep 3: L t/m R

10/01 09.30 uur
24/01 17.00 uur
07/02 09.30 uur

Groep 4: S t/m Z

10/01 17.00 uur
24/01 09.30 uur
07/02 17.00 uur

(*) Op 1 januari, nieuwjaarsmorgen om 10.00 uur is de bevestiging van diaken broeder W.L. van der
Velde gepland. U kunt zich voor deze dienst opgeven vanaf maandag 28/12.

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.
Contactpersoon m.b.t. coördinatie en reserveringen is br. M. Stout.
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 18.00 uur 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 12.00 uur.
4. De aangemelde gemeenteleden worden door de coördinator op een presentielijst geplaatst.
Wanneer u géén bevestiging ontvangt, is het helaas niet mogelijk om te komen en vragen wij u de
diensten thuis te volgen.
Samenzang
Er is voorlopig geen samenzang in de diensten. Het is alleen voor de personen op de voorste bank en
de voorste stoelen toegestaan om mee te zingen.

