Beste gemeenteleden, bezoekers en vrienden,
Met de nieuwe versoepelingen van de protocollen voor erediensten is een
hervatting in onze eigen kerk mogelijk. Dat is uiteraard nieuws waar wij
al lang naar hebben uitgekeken. Na 1,5 jaar mogen wij thuiskomen in
onze eigen kerk, ons Keerske.
Er zijn nog wel beperkingen en coronamaatregelen waar we ons aan
moeten houden. We geven u een paar belangrijke richtlijnen mee.
Gelieve deze steeds te respecteren, zodat naar de kerk gaan voor
iedereen een prettige ervaring is.
Inschrijven vereist
Omdat de plaatsen beperkt zijn (voorlopig 26-30 maximaal), werken we
met een inschrijfsysteem. U kunt ten laatste inschrijven op donderdag
om 13.00 uur bij Dhr. Albert Eversen. Bij inschrijving hebt u de keus
om een groep te vormen met andere gemeenteleden. De groepen mogen
niet groter zijn dan acht personen. Geef dus bij inschrijving aan of u
wenst alleen te komen, met uw partner of dat u een groep vormt met
anderen. Wanneer u een groep vormt, betekent dit wel dat u voorlopig
altijd samen zult zitten. Het vormen van een groep is geen verplichting.
Als u liever alleen zit, is dat ook mogelijk. Indien er geen plaats meer is,
wordt u automatisch op de lijst voor volgende week gezet. Zo kan
iedereen twee keer per maand naar de kerk komen.
Contactgegevens van Albert Eversen:
Mail: albert.eversen@hotmail.com
GSM: 0495 22 88 37
Tijdig afmelden
Het is zeer belangrijk dat u op tijd afmeldt als u zondag toch niet kunt
komen. Zo kan uw plaatsje gegeven worden aan iemand die op de
reservelijst voor volgende week staat. Als u last hebt van
verkoudheidsklachten, koorts of andere symptomen hebt die op een
Covid-besmetting kunnen duiden, blijft u uiteraard thuis.

Overige maatregelen
 Stel u buiten op en houd 1,5m. afstand ten opzichte van andere
kerkgangers. Indien u zich hebt aangemeld met uw partner of een
groep, stelt u zich buiten samen op. Samen inschrijven = samen
komen.
 Zorg dat u uw mondmasker draagt voordat u de kerk betreedt.
Draag het mondmasker correct en zorg dat uw neus en mond
bedekt zijn.
 Ontsmet uw handen bij de dispenser bij de keukendeur.
 Eén van de kerkenraadsleden zal u naar uw plaats begeleiden.
 Gelieve geen stoelen te verplaatsen.
 De keuken blijft gesloten. Gelieve tassen en jassen bij u te houden.
 Houd uw masker tijdens de gehele dienst op.
 Bij het naar buitengaan, zullen de achterste rijen eerst vertrekken.
Geef elkaar de ruimte, en houd steeds 1,5m. afstand.
 Een gezellig samenzijn na de dienst is nog niet mogelijk. Maar u
kunt met elkaar napraten in de Keersstraat. Houd ook daarbij de
nodige afstand.
Controle luchtkwaliteit
Goede ventilatie is zeer belangrijk. Daarom is er een Co2-meter
aangeschaft die de luchtkwaliteit controleert. Er worden de nodige
deuren tegen elkaar opengezet voor een goede luchtcirculatie. Hoeveel
personen wij kunnen toelaten hangt af van de luchtkwaliteit. Bij een
ppm-waarde van 900 of meer worden de nodige maatregelen genomen.
Welkom terug!
We wensen iedereen een fijne zomer en goede terugkeer toe naar de
kerk. De kerkenraad zet zich in voor een goede organisatie, zodat
iedereen zich veilig kan voelen. Wij vragen uw medewerking. Wanneer
we onze schouders er samen onderzetten, zal alles vlotjes verlopen.
Op de website vindt u alle informatie over de hervatting bij elkaar.
https://protestantsekerkbrugge.be/hervatting.html
Preekpodcast voor wie niet kan komen
Voor gemeenteleden en bezoekers die zondag niet naar de kerk kunnen
komen, verzorgt onze predikant een eenvoudige preekpodcast, zodat u
de preek van de zondag kunt (her-)beluisteren (alleen audio). Deze
preekpodcast verschijnt steeds op zondagmorgen op de website van de
kerk. U vindt ze terug op de homepagina en op de meditatiepagina.
https://protestantsekerkbrugge.be/meditatie.html. De online diensten
vervallen. Bij vragen en zorgen kunt u uiteraard terecht bij onze
predikant en de kerkenraadsleden.
Welkom terug in ons Keerske!
De Kerkenraad

