Extra weekbrief 8 oktober, Hervormde Gemeente van Heinenoord
Nieuwe maatregelen
Vanuit de PKN zijn er deze week aangescherpte richtlijnen rondom de kerkdiensten bekend gemaakt. Nadat
we vorige week al gestopt zijn met het zingen in de kerkdiensten werd deze week bekend dat we weer terug
moeten naar maximaal 30 bezoekers per kerkdienst, exclusief ‘medewerkers’. Dit betekent een flinke stap
terug en ook meer organisatie rondom de diensten.
Voor ons houdt het in dat het eenvoudige systeem van kerkgang alleen op alfabet niet meer kan en we
moeten overgaan naar een systeem met aanmelding. Woensdag 7 oktober heeft de kerkenraad hier over
nagedacht en we zijn tot de volgende werkwijze gekomen:
• De verdeling in alfabet blijft. U kunt zich dus voor de morgen of middagdienst aanmelden naargelang
uw achternaam aan de beurt is. Dit geldt voor zowel de morgen- als de middagdienst
• U kunt zicht aanmelden voor een dienst via de e-mail of telefoon, details verder in deze brief. U mag
een kerkdienst bezoeken als u een bericht terug hebt ontvangen, waarin staat dat bent ingedeeld.
• Wanneer u gebruik wenst te maken van de oppas, dan kan dat als u in de morgendienst aan de beurt
bent, wel aangeven bij de aanmelding.
• De zondagsschool tijdens de diensten gaat door. Ook als u niet bent ingedeeld om een dienst bij te
wonen, mogen de kinderen wel naar de zondagsschool. U kunt uw kind bij de linker deur van De
Hofpoort brengen, en na afloop daar ook ophalen. Helaas kunt u niet automatisch de kerkdienst
bezoeken als uw kind bij de zondagsschool is, dit kan alleen als u bent ingedeeld.
Opgeven voor de dienst
Voor het aanmelden zijn de volgende gegevens nodig:
Naam
Aantal personen
Telefoonnummer
E-mail adres
Morgen of middagdienst zondag 11 oktober morgendienst (A t/m L) / middagdienst (M t/m Z )
Gebruik van de oppas
ja / nee
Geef bovenstaande gegevens door, bij voorkeur via de email: aanmeldenkerkheinenoord@gmail.com
Wanneer u zich telefonisch wilt opgeven bel dan 06-22457286 (Jaap Hensen).
Deze week kunt u zich tot uiterlijk zaterdag 10 oktober 18.00 uur aanmelden voor de diensten van zondag
11 oktober.
U ontvangt een bericht of u bent ingedeeld, wanneer dit niet gelukt is dan hebt u de week erna voorrang.
Over wanneer en hoe u zich kunt inschrijven voor de diensten na 11 oktober volgt later meer informatie.

Mondkapjes
Verder willen wij het advies voor het gebruik van mondkapjes onder de aandacht brengen, het wordt
geadviseerd om wanneer u de kerk binnenkomt of verlaat een mondkapje te dragen. Op uw zitplaats is dit
niet nodig.

Hartelijke groet,
De kerkenraad
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