Samenvatting Gebruiksplan 1,5meterkerk
Ontmoetingskerk Noordeloos
Met ingang van 26 juli 2020 zullen we, na de verruiming van de richtlijnen van
het RIVM en op basis van de adviezen van de PKN rondom het
Covid-19-virus, de erediensten in de Ontmoetingskerk hervatten.
De commissie 1,5meterkerk heeft een ‘Gebruiksplan 1,5meterkerk’ opgesteld
om de richtlijnen te vertalen naar de lokale situatie in onze Ontmoetingskerk.
Hierbij informeren we u graag over de belangrijkste punten uit het
‘Gebruiksplan 1,5meterkerk’. Het volledige gebruiksplan is beschikbaar in de
diaconiekast in de hal van de kerk en op de website.
Kerkdiensten
 Iedere zondagochtend, aanvang 9:30 uur.
 Er zijn voorlopig geen avonddiensten.
 Gemeentezang is helaas (nog) niet verantwoord; meeneuriën kan wel.
Ook zal gebruik gemaakt worden van een klein koortje op voldoende afstand.
 Koffiedrinken na de dienst is nog niet mogelijk.
Maximale capaciteit
 In de kerkzaal is plaats voor ca. 70 personen op 1,5 meter afstand.
Stoelen worden vooraf klaargezet. Gezinsleden zitten bij elkaar.
 Via livestreaming kan iedereen de dienst volgen. Dit is ook mogelijk op een later tijdstip.
Link: www.kerkdienstgemist.nl/stations/301 of via www.ontmoetingskerk.nl.
 Oppas en kinderwoorddienst gaan ook weer van start. Oppas voor max. 10 kinderen (0-4 jaar),
kinderwoorddienst voor max. 18 kinderen (groep 1 t/m 8). Dit zal voorlopig nog niet elke week zijn.
Wel is er iedere week een kindermoment, ook voor de thuisblijvers.
Oppas en kinderwoorddienst zijn gedurende de gehele kerkdienst. Kinderen komen via de zijingang.
Reiniging en hygiëne
 Er is veel aandacht voor reiniging, hygiëne en ventilatie, zowel voor, tijdens als na de dienst.
 Alle kerkgangers desinfecteren bij binnenkomst hun handen (desinfectiepompjes aanwezig).
 We verzoeken u om toiletgebruik tot een minimum te beperken.
Aanmeldsysteem
 We vragen u om u voor de diensten aan te melden. Dit kan eenvoudig via www.ontmoetingskerk.nl.
 Per maand zal zichtbaar zijn welke diensten er zijn en wanneer er oppas en kinderwoorddienst is.
 U geeft per dienst het aantal personen (uit één huishouden) op dat wil komen. Vóór vrijdag 24.00 uur.
Wees niet terughoudend of bescheiden met aanmelden (om ruimte te laten voor een ander).
Dat is niet nodig! Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan zullen we de beschikbare plaatsen eerlijk
verdelen. Op basis van uw aanmelding ontvangt u zaterdag een bevestigingsmail of er voldoende plaats is.
 Bij gezondheidsklachten vragen we u vriendelijk thuis te blijven. Afmelden kan via scriba@ontmoetingskerk.nl.
 Wie geen toegang tot internet heeft, kan zich telefonisch aanmelden via het wijkteam of via scriba Caroline
Vreugdenhil: 06-50234877.
Ontvangst en vertrek
 Coördinatoren (in herkenbare blauwe hesjes) zullen u welkom heten, vragen naar uw gezondheid (niet
verkouden, koorts, ook niet bij gezinsleden?) en u de weg wijzen.
 Laten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen - met inachtneming van de 1,5 meter afstand - ook op de
juiste manier huiswaarts kan keren.

