Informatie over kerkdiensten in de Ontmoetingskerk IJsselstein met
ingang van zondag 5 juli 2020
Beste gemeenteleden en geïnteresseerden,
We zijn blij u te kunnen meedelen dat vanaf zondag 5 juli onze Ontmoetingskerk ook weer gebruikt zal
worden voor het samen vieren van de eredienst. U bent vanaf die datum weer van harte welkom in onze
Ontmoetingskerk voor de kerkdienst.
In het gebruiksplan dat de kerkenraad heeft opgesteld in verband met de maatregelen die getroffen
worden om het coronavirus in te dammen, staan de afspraken waaraan we ons zullen houden bij alle
bijeenkomsten in de kerk. Deze spelregels leggen we u hieronder uit.
Ouderen en kwetsbare mensen die zelfstandig naar de kerk kunnen komen en geen corona gerelateerde
klachten hebben zijn welkom bij de samenkomsten. We gaan er vanuit dat personen in deze groep in
grote mate zelf de risicoafweging zullen maken.
Om altijd voldoende afstand (1,5 meter) te kunnen houden staan in de kerk 92 stoelen. 12 Stoelen hiervan
zijn gereserveerd voor gemeenteleden die een rol hebben tijdens de kerkdienst.
We kunnen dan ook 80 gemeenteleden welkom heten in de viering en zullen werken met een
reserveringssysteem. Op het aanmeldformulier dat hierbij gevoegd is, vindt u de procedure hiervoor.
De werkwijze voor aanvang van de dienst:
•
•

•
•
•
•
•
•

U bent alleen welkom als u uitgenodigd bent voor de dienst én geen corona gerelateerde klachten
heeft.
Als u te voet of met de auto komt kunt u via het pad voor de hoofdingang de kerk betreden. Voor
fietsers geldt een aparte route. Twee verkeersregelaars wijzen u de weg, wij vertrouwen erop dat u
hun aanwijzingen zult opvolgen.
Bij de ingang van de kerk staat een coördinator die u welkom heet, checkt of u uitgenodigd bent en u
de gezondheidsvragen stelt. Bij twijfel over uw gezondheid kan deze coördinator u de toegang tot de
dienst weigeren.
Voordat u de kerkzaal ingaat dient u uw handen te reinigen met desinfecterend middel dat daar
beschikbaar is.
Bij de ingang van de kerkzaal staan twee coördinatoren die u (en -indien van toepassing- de leden
van uw huishouden) uw plaats in de zaal wijzen.
Leden van een huishouden mogen de toegewezen stoelen naar elkaar toeschuiven. Let er wel op dat
u 1,5 meter afstand bewaart tot de stoelen voor en achter u.
De liturgieën liggen op de stoelen in de kerkzaal.
Om 10:00 uur sluiten we de deuren van het gebouw, de deuren van de kerkzaal blijven geopend
zodat er steeds geventileerd kan worden.

De werkwijze bij het verlaten van de kerk:
•
•
•
•

Twee coördinatoren begeleiden het verlaten van de kerk.
U wordt verzocht direct na het verlaten van de kerk naar huis te gaan.
Om oponthoud en opstoppingen te voorkomen zal de voorganger geen afscheid van u nemen bij de
uitgang van de kerk.
Twee verkeersregelaars wijzen u de weg als u weer naar huis gaat.

De collecte:
Bij het verlaten van de kerkzaal kunt u uw gaven in de daarvoor bestemde schalen leggen, er zullen twee
collectes gehouden worden. De bestemming hiervoor wordt tijdens de viering aangekondigd.
Naast deze collecte blijven we, mede voor de online vieringen, gebruik maken van de inzameling op de
rekening van de diaconie en de app van SKG.
Andere belangrijke aandachtspunten:
•
•
•

•
•
•

Toiletbezoek moet zoveel mogelijk voorkomen worden.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe.
Tijdens de vieringen mag niet gezongen of geneuried worden! Dat klinkt vreemd, want zang is een
heel belangrijk onderdeel van de eredienst. Maar juist samenzang is een belangrijke bron van
besmetting.
Indien gewenst en mogelijk is er kindernevendienst en oppas.
Na afloop van de kerkdienst zal er geen koffie/thee aangeboden worden.
Er kan geen gebruik gemaakt worden van de autodienst.

U zult begrijpen dat deze organisatie en regels nodig zijn. We hopen dat iedereen zich toch welkom weet
in het huis van God. We zijn opgelucht dat we, op gepaste afstand en met weloverwogen maatregelen,
elkaar weer kunnen ontmoeten en weer kunnen samenkomen.
Met elkaar, voor elkaar!
Aan zoveel mogelijk zaken is gedacht, de praktijk zal uitwijzen of de gemaakte keuzes de juiste zijn. Als er
toch iets niet helemaal goed verloopt, dan hopen we op uw begrip. Indien nodig of mogelijk zullen we in
de komende tijd de regels aanpassen. Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte via Tussenspel,
Samenspel, de website en social media.
De samenkomst in de kerk zal uiteraard ook uitgezonden worden via kerkomroep.nl, en u kunt de dienst
terugluisteren via de kerkomroep en onze website (www.pgij.nl)
De kerkenraad wenst u goede, betekenisvolle en mooie kerkdiensten toe, met elkaar in de kerk of, als dat
in uw situatie nog beter is of voelt, via de online mogelijkheden.

Hartelijke groeten,

Han Theil (voorzitter Kerkenraad) en Daniëlle van den Houten (voorzitter College van Kerkrentmeesters)

Reserveringsformulier voor de kerkdienst
in de Ontmoetingskerk IJsselstein
Om altijd voldoende afstand (1,5 meter) te kunnen houden kunnen we 80 gemeenteleden welkom heten
in de viering en zullen we werken met een reserveringssysteem. Met dit formulier kunt u zich aanmelden
voor een kerkdienst in de Ontmoetingskerk.
!!Wij vertrouwen er op dat u nadat u zich heeft aangemeld en uitgenodigd bent ook aanwezig zult zijn. De
oppas en nevendiensten worden alleen ingepland als daarvoor aanmeldingen zijn!!
Hoe werkt het reserveren?
•

U kunt zich (wekelijks) aanmelden voor de kerkdienst tot donderdag 20:00 uur.

•

Dit formulier staat op onze website (www.pgij.nl).

•

U kunt zich met het formulier voor meerdere data aanmelden. U kunt dan meerdere data invullen
op het formulier.

•

Iedere bezoeker van de kerkdienst moet aangemeld worden voor een kerkdienst.
Per bezoeker moet (indien van toepassing) aangegeven worden of hij/zij aanwezig zal zijn bij de
oppas of een nevendienst.

•

Alleen leden die deel uitmaken van hetzelfde huishouden (=woonachtig op hetzelfde adres)
kunnen zich met dit formulier gezamenlijk aanmelden.

•

Ouderen en kwetsbare mensen die zelfstandig naar de kerk kunnen komen en geen corona
gerelateerde klachten hebben zijn welkom bij de samenkomsten. We gaan er vanuit dat personen
in deze groep in grote mate zelf de risicoafweging zullen maken.

•

U kunt het aanmeldformulier inleveren via aanmelden@pgij.nl of u kunt uw formulier in de
brievenbus van de kerk (Andorrastraat 2) deponeren. Uw aanmelding dient altijd de op het
formulier gevraagde gegevens te bevatten. Onvolledige of onduidelijk ingeleverde reserveringen
zullen niet in behandeling genomen worden.

•

Als het aantal reserveringen voor een bijeenkomst het maximaal toelaatbare aantal bezoekers
van het gebouw overschrijdt, zal geloot worden. Huishoudens worden door loting niet gesplitst,
maar tellen individueel wel mee bij de bepaling van het maximale aantal.

•

U ontvangt uiterlijk zaterdag voorafgaand aan de dienst zo veel mogelijk via e-mail en evt. in uw
brievenbus (alleen als u niet over e-mail beschikt) een uitnodiging. Als u geen uitnodiging
ontvangt betekent dit dat u hoe dan ook de betreffende bijeenkomst niet kunt bijwonen.

•

Bij binnenkomst in de kerk wordt gecontroleerd of u uitgenodigd bent en wordt een
gezondheidscheck gedaan. U hoeft uw uitnodiging hiervoor niet mee te brengen, we werken met
een lijst.

•

Als u uitgeloot bent voor een ontmoeting zult u, indien mogelijk, uitgenodigd worden voor de
eerstvolgende kerkdienst, indien u zich daarvoor aanmeldt.

RESERVERINGSFORMULIER
Kerkdienst, zondag 10 uur
Naam

Naam:
Adres:
e-mailadres:
Telefoonnummer:

Datum
(zelf invullen)

Oppas
ja/nee?

Nevendienst
Ja/nee

Met het invullen van dit formulier garandeert u dat alle aangemelde personen tot uw huishouden
behoren en u verklaart dat geen van allen coronagerelateerde klachten hebben
Inleveren: Via e-mail (aanmelden@pgij.nl) of in de brievenbus van de kerk (Andorrastraat 2)

