Ouderkerk a/d Amstel, 29-06-2020

Beste mensen,
Na een lange tijd de kerkdiensten te hebben gevolgd via internet gaan we, door de versoepelingen van het kabinet,
vanaf zondag 12 juli weer voorzichtig mensen in de Amstelkerk toelaten. We moeten ons wel aan een aantal regels
houden. Een van de meest ingrijpende is dat we ons moeten houden aan de 1,5 meter maatregel. Daardoor kan de
kerk niet ineens weer vol.
We hebben een zogenaamd zitplaatsenplan gemaakt. De plaatsen waar mensen kunnen zitten zijn herkenbaar aan een
sticker. Op deze manier kunnen er 71 mensen op minstens 1,5 meter afstand in de kerk. Dat is inclusief de
ambtsdragers, de koster en twee mensen van het deurteam. We willen 12 juli echter graag beginnen met maximaal 40
personen. Dit omdat we ook zelf weer even moeten wennen. Na verloop van tijd kunnen meer kerkgangers de
eredienst fysiek meemaken, tot het maximum dus van 71. De start met een beperkt aantal mensen doen we, zodat bij
eventueel fouten deze makkelijker hersteld kunnen worden.
Er zijn heel veel regels waar we aan moeten voldoen:
• Houd 1,5 meter afstand. Zowel binnen als buiten de kerk.
• Bij de deur wordt u ontvangen door mensen van het deurteam. Zij zullen u vragen of u geen klachten heeft die
bij Corona kunnen passen.
• Desinfecteer uw handen.
• De garderobe is gesloten.
• U zult door 1 van de leden van het deurteam naar een zitplaats gebracht worden. Het kan zijn dat u niet op uw
“eigen” plaats kunt zitten. Dit komt omdat er van achter uit plaatsen worden toegewezen. Dit om te
voorkomen dat mensen elkaar moeten passeren.
• Op uw zitplaats zult u een liturgie vinden. In de liturgie staan alle liederen uitgeschreven. U hoeft geen
liedboek mee te nemen.
• Er mag voorlopig niet gezongen worden.
• Er zal niet gecollecteerd worden.
• Geef elkaar geen hand.
• Nies en/of hoest in de elleboog.
• Er kan nog geen koffie worden gedronken.
• In principe kan er geen gebruik worden gemaakt van het toilet.
• Niet samenscholen op het kerkplein. Houd ook buiten 1,5 meter afstand van elkaar.
• Er zal geen autodienst zijn
• Volg de aanwijzingen van het deurteam en/of de ouderling en diaken op.
Voor huishoudens is een aantal plaatsen beschikbaar waar men bij elkaar kan zitten. De leden van het deurteam zullen
ook deze plaatsen aanwijzen.
Het is noodzakelijk dat we weten wie er naar de kerk komen en met hoeveel u komt. Enerzijds omdat we een grens
stellen aan het aantal bezoekers, anderzijds omdat we ook moeten weten wie er in de kerk gezeten heeft als er toch
een keer een contactonderzoek zal moeten plaatsvinden. Als u een dienst wilt bezoeken moet u zich aanmelden bij
Teun de Haan 06-53405671 of Friederike Bakker 06-23884324
U kunt zich aanmelden op vrijdag voorafgaande aan de dienst tussen 16 en 18 uur en op zaterdagmorgen tussen 10 en
12 uur. We gaan uit van het principe: wie zich het eerst aanmelden hebben de meeste kans op een plek. Wanneer het
maximumaantal bezoekers voor een dienst bereikt is kunnen we helaas geen kerkgangers meer toelaten. We zullen
dat bij aanmelding direct aangeven. We beginnen elke zondag weer met een lege lijst en leggen geen wachtlijsten aan.
De diensten blijven natuurlijk ook te volgen via internet op kerkomroep.nl
We zijn dankbaar dat er weer mogelijkheden zijn de eredienst samen te vieren. We hopen van harte dat we, ondanks
de regels en beperkingen, weer voorzichtig elkaar kunnen aanzien en toeknikken.
Friederike Bakker en Teun de Haan

