Overzicht van de maatregelen voor de eerstkomende tijd:
- Wij vragen u vriendelijk om u aan te melden bij Dick van der Eijk via:
* e-mailadres: PKN.lagezwaluwe@gmail.com
met vermelding van: - het aantal personen waarmee u komt
- of hier huisgenoten bij zijn
- en uw telefoonnummer.
* telefonisch bij Dick van der Eijk: 0168 - 48 44 71
* bij geen gehoor bij Reina Faasen: 0168 - 48 30 20
Dit kunt u doen tot vrijdagavond 20.00 uur. De presentielijst wordt na twee maanden
vernietigd.
- Als u verkouden bent, hoest, keelpijn of koorts heeft, verzoeken we u om thuis te
blijven.
- In de kerk bewaren we 1,5 meter afstand tot elkaar.
- De presentielijst wordt bij binnenkomst door een ambtsdrager afgetekend.
- Daarna wordt u verzocht uw handen te ontsmetten.
- Een kaarsje aansteken is tijdelijk niet mogelijk. Daarvoor in de plaats is er een ander
symbolisch moment tijdens de kerkdienst.
- Wij wijzen u een plaats aan waar u kunt gaan zitten, omdat we de kerk in een bepaalde
volgorde vullen zodat er zo min mogelijk loopverkeer is. We vragen uw begrip voor het feit
dat dit voorlopig waarschijnlijk niet uw ‘eigen’ plaats is.
- De zitplaatsen zijn aangegeven met een sticker (graag met uw rug tegen de sticker aan
gaan zitten) en op de zitplaatsen ligt een liturgie voor u klaar waar ook de schriftlezingen
en de liederen op staan. U hoeft dus geen liedboek mee te nemen.
- Voorlopig zullen we helaas niet zingen, omdat dit het besmettingsgevaar mogelijk verhoogt.
Er is natuurlijk wel muziek in de kerk en zullen de liederen op het orgel gespeeld,
voorgelezen of via de beamer gepresenteerd worden.
- Koffiedrinken en ontmoeten na de dienst wordt voorlopig achterwege gelaten.
- Indien u het toilet nodig heeft: er zijn materialen om het toilet na gebruik hygiënisch achter
te laten.
- De kerkenraad draagt zorg voor de uitvoering van alle overige voorgeschreven
hygiënemaatregelen.
- Komt u op tijd, zodat we alles in goed banen kunnen leiden?
We hopen u weer te zien. U bent van harte welkom!
Namens de kerkenraad,
Helma Orie en Reina Faasen

