GEREFORMEERDE GEMEENTE WAARDE
Aan: de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde
Datum
Onderwerp

: 19-11-2021
: groepsindeling komende zondagen en dankdag in november 2021

Geliefde gemeente,
De kerkenraad heeft samen met het crisisteam naar aanleiding van de situatie m.b.t. het coronavirus een aantal maatregelen genomen. In de nieuwsbrief van 5 november jl. zijn de maatregelen genoemd m.b.t. de voortgang van de
kerkdiensten. Graag vermelden we deze maatregelen nogmaals:
De volgende aanvullende maatregelen gelden vanaf zondag 6 november.
• We vragen u dringend om mondkapjes te dragen bij het binnenkomen en vertrekken, zoals we dat eerder
ook hebben gedaan.
• Na afloop van de kerkdienst vertrekken we in ‘blokken’, zoals we tot en met 19 september jl. hebben gedaan.
• Er worden extra zitplaatsen gecreëerd door de zaal open te zetten, zodat we zoveel mogelijk onderlinge afstand kunnen houden. Wilt u daar ook rekening mee houden bij het innemen van uw zitplaats? Laten we zo’n
twee zitplaatsen tussenruimte tussen personen/gezinnen houden.
• Met klem vragen we u niet naar de kerk te komen als u klachten hebt of niet helemaal fit bent. Hoe jammer
ook, maar blijf thuis bij klachten en laat u desnoods testen.
Vooralsnog willen we de groepsindeling aanhouden van twee groepen. ’s Morgens een groep en ’s avonds een groep.
De middagdienst blijft voor iedereen vrij toegankelijk. Dat betekent dat voor a.s. zondag groep één voor de morgendienst en groep twee voor de avonddienst is uitgenodigd.
Daarnaast willen we nog uw aandacht vragen voor de volgende zaken die de kerkenraad i.o.m. het crisisteam besloten
heeft:
• De 2 dubbele klapdeuren van de kerkzaal zullen open gezet worden voor de dienst voor betere spreiding
kerkgangers.
• Bij het uitgaan van de kerk zullen zoveel mogelijk deuren opengezet worden, zodat de kerkgangers de kerk
sneller kunnen verlaten. Volgt u daarbij de aanwijzingen van de koster(s) graag op. Bij voorbaat dank.
• Bij de ouderlingen zullen er 4 losse stoelen neergezet worden om zo voldoende afstand tussen de broeders te
kunnen houden.
Voor de komende zondagen en de dankdag is de volgende groepsindeling voor de kerkdiensten van toepassing:
Groep: Naam:

Naam:

1
2

t/m
t/m

Van der Aart
De Kraker

Dag:

Koster
Zweemer
Morgen:

Zondag 21 november 2021:
1
Woensdag 24 november 2021: 2
Zondag 28 november 2021:
1

Middag:
vrij
vrij

Avond:
2
1
2

Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Van harte Gods onmisbare zegen toe gebeden.
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Ds. L. van der Kuijl, preses
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