Diensten in juli & augustus
Diensten vanaf september

: 9.30 uur
: 9.30 uur & 19.00 uur

Protocol / richtlijnen voor de samenkomsten:
-

-

-

We werken met een opgavesysteem voor elke dienst vanwege het maximum aantal.
Je moet je vooraf opgeven door een e-mail te sturen naar: opgave.bgv@gmail.com
Opgave is telkens mogelijk tot vrijdagavond 23.00 uur vóór de dienst van de
zondagochtend daarop. Geef in de mail aan met hoeveel personen je komt (tieners
die ook in de kerk zitten ook meerekenen). Geef ook even aan of en zo ja, hoeveel
kinderen meekomen die naar de zondagsschool gaan. Bij meer opgaven dan we
kunnen toelaten zullen we helaas mensen moeten teleurstellen. Zonder tegenbericht
kun je gewoon komen, als het vol is krijg je bericht dat het deze keer helaas niet lukt.
Mocht je je al hebben opgegeven en alsnog niet (kunnen) komen, meld je dan even
tijdig weer af, zodat een ander je plek kan innemen.
Er is crèche/oppas voor kinderen tot 3½ jaar en er is ook zondagsschool. De
zondagsschool voor kinderen van de basisschool vindt plaats in ons jeugdhonk.
Heb je één of meerdere van onderstaande klachten: kom dan niet naar de dienst!
o Hoesten
o Benauwdheid
o Verhoging of koorts
o Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
o Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
Houd de 1,5 meter afstand van elkaar in acht en schud geen handen.
Ga meteen naar binnen, neem evt. jas mee naar binnen en hang die aan je stoel.
Ga bij voorkeur van tevoren thuis alvast naar het toilet.
Bij binnenkomst de handen desinfecteren, dit staat klaar in de Oosterpoort.
De zaal is zo ingericht dat je altijd 3 stoelen tussen elkaar leeg moet laten: dit is 1,5
meter afstand van elkaar.
Personen uit hetzelfde huishouden moeten naast elkaar gaan zitten i.v.m. de
beschikbare plaatsen.
Vooralsnog wordt het afgeraden om binnen te zingen. Tijdens de dienst worden
daarom liederen geprojecteerd via de beamers. Deze kunnen we dus alleen
beluisteren en helaas niet meezingen, maar we blijven de ontwikkelingen volgen.
Let op: velen van ons zijn gewend aan een vaste plek, maar voor de komende tijd zal
dat niet lukken. We beginnen met het innemen van de plaatsen van achteruit de kerk
vanwege de afstand. Volg daarom de aanwijzingen van het ‘ontvangstteam’.
Collectes vinden plaats bij de uitgangen van de kerkzaal (bij voorkeur via GIVT)
d.m.v. collectezakken op een standaard. Zo kan met geld en GIVT worden gegeven.
Na afloop van de dienst: rij voor rij en achter elkaar aan de zaal verlaten.
We zien er naar uit om u en jou te ontmoeten in de diensten waarin we samen God
mogen zoeken en aanbidden in Woord, muziek en gebed!

Namens de raadsbroeders,
Pieter, Jeffrey, Dennis, Albert, Jan en Freddy
En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van
de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.
(Kolossenzen 3:23-24)
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