Kerkdiensten in Hoenderloo vanaf zondag 28 november.
Door de verder oplopende besmettingen en maatregelen van de overheid heeft de kerkenraad
in haar overleg op donderdagavond 25 november onze corona-aanpak opnieuw bijgesteld en we
blijven de ontwikkelingen en ook de adviezen van de PKN volgen.
We zullen weer strikt de verplichting van 1,5 m afstand hanteren. Daarmee vervalt ook de afspraak
dat we dat we gevaccineerden en niet-gevaccineerden verschillende plaatsen geven.

De allerbelangrijkste regel die geldt, is:
Heb je klachten die, coronagerelateerd kunnen zijn, blijf thuis en laat je testen.
Dit geldt zowel voor gevaccineerden als niet –gevaccineerden.
Daarnaast blijven ook de andere de basisregels van kracht:
•
handen regelmatig en goed wassen,
•
geen handen geven,
•
houd 1,5 m afstand, geef elkaar de ruimte.
Aanmelden
Men dient zich weer vooraf aan te melden, zoals we dat ook lange tijd hebben gedaan.

Per email opgeven voor zaterdagmiddag 18.00 uur.
Emailadres: kerkdiensthoenderloo@gmail.com
Telefonisch op vrijdagavond tussen 19.00 – 19.30 uur.
Als eerste bellen naar: Cor Spaander: 06-50636214.
Alleen bij geen gehoor bellen naar: Erwin Sundermeijer: 06-13555507
Mondkapjes
We dragen weer mondkapjes zolang we nog niet op een bank of stoel hebben plaatsgenomen.
Koffiedrinken
Het koffiedrinken wordt tot nader orde opgeschort.
Toegang
Iedereen is welkom. Wel dient u zich vooraf aan te melden en we vragen u de 1,5 meter, de basis
regels en het dragen van een mondkapje strikt op te volgen.
Hierdoor hoeven we ook geen onderscheid meer te maken tussen gevaccineerden en nietgevaccineerden bij het toewijzen van een zitplaats.
Dat sluit ook veel beter aan bij het open karakter van onze kerkgemeenschap, waar voor iedereen
plaats mag zijn.
Zingen
Voorlopig blijven we in de dienst zingen. Wel zal het aantal verzen per lied worden beperkt.
Vrijuit meezingen mag, maar houdt u er rekening mee dat hard uit volle borst zingen wel de kans op
verspreiding vergroot.

Ons motto: Iedereen is welkom en we houden rekening met elkaar en bieden elkaar de ruimte.
De kerkenraad van de Heldringkerk.

