Bekijk de webversie

Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo
Nieuwsbrief - hervatting kerkdienstenop 23 mei
Vanaf Pinksteren weer kerkgangers bij de diensten
De kerkenraad heeft besloten om met ingang van Pinksteren weer maximaal 30
personen toe te laten bij de kerkdiensten. Net als voor de 2e lockdown zal er met
een reserveringssysteem worden gewerkt. Dit is nodig om, onverhoopt, later te
kunnen achterhalen wie aanwezig waren. Dat betekent dat u zich per kerkdienst
van tevoren weer moet aanmelden:
bij voorkeur per e-mail aan: aanmelden@pggweb.nl (van vrijdag 18:00 uur tot
zaterdag 12:00 uur). Vermeld daarbij het aantal personen, naam, adres en
telefoonnummer.
Als mailen niet mogelijk is, kunt u opbellen: 06 1275 3014 (van vrijdag 18:00 uur tot
zaterdag 12:00 uur). Wanneer het maximale aantal bezoekers is bereikt, wordt een
reservelijst voor de volgende zondag gemaakt. U krijgt op zaterdagavond bericht als
u op die reservelijst geplaatst wordt.
Omdat het besmettingsgevaar nog steeds niet is geweken blijven de volgende
regels gelden:
Ingang, ontvangst en looproute
De ingang van de kerk is verplaatst naar de deur aan de zijkant van de kerk, bij de
garderobe en de Sjaloomzaal.
Een dringend verzoek: Binnen in het kerkgebouw mondkapjes te dragen totdat men
op zijn of haar plaats zit. Wij vragen u na binnenkomst uw handen te ontsmetten.
Hiervoor zijn middelen beschikbaar. Om ‘filevorming’ voor en na de dienst te
voorkomen, vragen wij u zo min mogelijk van de garderobe gebruik te maken.
Bij de ingang wordt u, zoals altijd, begroet door de lector. We zijn verplicht naar uw
gezondheid te vragen. Hoe vervelend dat ook is, de lector zal u die vraag moeten
stellen. (Mensen met corona gerelateerde klachten mogen niet worden toegelaten.)
Ook in de kerkzaal moeten wij rekening houden met 1,5 m. afstand tot elkaar.
Hoewel huisgenoten bij elkaar mogen zitten, hebben wij ervoor gekozen alle stoelen
apart te zetten. Zo hoeft niemand zich alleen te voelen. Wij kunnen daarom
maximaal 30 bezoekers ontvangen (+ de mensen, die in de dienst een ‘taak’
hebben).
Na afloop van de dienst verlaten we rij voor rij de kerkzaal door
het middenpad en op gepaste afstand. Omdat het niet mogelijk
is om tijdens de dienst te collecteren staat er bij de uitgang een
collecteschaal waar u uw bijdrage in kunt doen. Ook is het
mogelijk uw bijdrage per bank over te maken. Dat kan via uw
smartphone en de QR code hiernaast (of op de website), of via
de internet link weekcollecte.
Ook online
De kerkdienst wordt ook online uitgezonden (beeld en geluid). Gebruikt u hiervoor
de link op www.pggweb.nl.
We weten, dat er gemeenteleden zijn die bij elkaar naar de kerkdiensten kijken. Zo
blijft ook de onderlinge verbondenheid in stand. Misschien kent u iemand in uw
omgeving die u kunt uitnodigen of bij wie u zichzelf kunt uitnodigen?
Wat kan/mag er nog niet?
Onze diensten zullen voorlopig niet kunnen zijn zoals we gewend waren en zoals
we ze zo graag weer zouden willen vieren. Het gaat dan met name om het
volgende:
De kerkenraad heeft besloten voorlopig nog geen avondmaal te vieren.
De bloemen worden na afloop van de dienst bezorgd. Op de kaart wordt de groet
namens onze kerkgemeenschap vermeld; het is niet mogelijk uw naam op de
kaart te schrijven.
Hoewel de regels voor zingen in de kerk enigszins versoepeld zijn, zullen we
voorlopig nog niet samen zingen: De ventilatie in 't Kruispunt laat dat niet toe. De
liederen tijdens de dienst worden gezongen door enkele leden van het koor
Rejoice of andere gemeenteleden, begeleid door orgel of piano. De teksten zijn
via de beamer en online te lezen.
Tot nader bericht zal er na de dienst geen koffiedrinken zijn.
Toiletbezoek is mogelijk, maar we vragen u hiervan zo min mogelijk gebruik te
maken.
De kerkenraad wenst u ook nu moed en vertrouwen! We denken ook aan hen, die
bij u horen en om wie u zich wellicht zorgen maakt.
Houdt contact met elkaar en help elkaar, indien nodig en mogelijk. Juist het
persoonlijke contact is in deze tijd-van-afstand extra belangrijk. De kans op
vereenzaming is nu immers reëler. Overweeg wie u eens even zou kunnen bellen.
Ten slotte
Zoals u weet versturen wij, als er bijzonderheden te melden zijn, een digitale
nieuwsbrief. Als u deze niet krijgt, maar wel zou willen ontvangen, kunt u zich
aanmelden door een e-mail te sturen aan nieuwsbrief@pggweb.nl. Vermeld u op de
onderwerpregel Abonneren.
BEWAAR deze nieuwsbrief; u hebt ‘m nodig vanwege het telefoonnummer of het emailadres om u aan te melden voor de kerkdiensten.
De kerkenraad

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@pggweb.nl toe aan uw adresboek.

