Beste gemeenteleden,
We zijn blij u te kunnen verwelkomen in de Grote Kerk. Vanaf zondag 5 juli mogen we weer op
bescheiden schaal kerkgangers ontvangen. Dat is verheugend, maar er zijn nog wel veel beperkingen als
gevolg van de adviezen en regels van de overheid en het RIVM. Hieronder vindt u uitgelegd hoe we gaan
werken. Daarbij de kanttekening dat er mogelijk nog zaken kunnen wijzigen in aanloop naar 5 juli.
Tot onze spijt is het aantal zitplaatsen schaars. We kunnen maximaal 100 bezoekers toelaten, naast een
(zo klein mogelijke) groep ‘medewerkers’. Medewerkers zijn mensen die noodzakelijk zijn voor het
organiseren van de eredienst.
Er is een plaatsingsteam dat u naar uw plaats brengt. Het plaatsingsteam is duidelijk herkenbaar.
Er zijn veilige looproutes gemaakt en de kerk is zo ingedeeld dat 100 bezoekers op 1,5 meter afstand van
elkaar kunnen plaatsnemen. Gezinnen/stellen/echtparen (zij die op één adres wonen) kunnen in
principe bij elkaar zitten.

Aanpassingen in onze kerk
Omdat maximaal 100 gemeenteleden tegelijk de dienst kunnen bijwonen, hebben we besloten met een
aanmeldsysteem te werken. Op deze wijze houden we de aantallen controleerbaar en kunnen we er
naar verwachting voor zorgen dat ieder die naar de kerk wenst te komen, om de week daartoe de
gelegenheid heeft.
Vooraf registeren verplicht
• Alleen bezoekers die zijn aangemeld worden toegelaten tot de kerkdienst.
• Leden en gastleden kunnen zich actief van maandag tot vrijdag 20.00 uur voorafgaand aan de
kerkdienst aanmelden via het formulier op de website (www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerkgemeente). Zie afbeelding, de omkaderde tekst is een link naar het aanmeldingsformulier:

• Bezoekers die moeite hebben zich digitaal aan te melden kunnen van maandag tot en met
donderdag voorafgaand aan de kerkdienst hun ouderling of een kerkenraadslid bellen (bij voorkeur
tussen 19.00 en 20.00 uur). Deze persoon boekt de aanmelding in.
• Bij het bereiken van 100 bezoekers worden de extra aanmelders als eerste geplaatst voor de
volgende dienst.
• In beginsel gaan we uit van een tweedeling op alfabet. Dus de ene zondag de ene groep, de volgende
zondag de andere groep.
• Bij het aanmelden op alfabet geldt de achternaam. Meer aanwijzingen staan op het formulier op de
website.
• De registratie wordt binnen een maand verwijderd.
Binnenkomst
• De deur aan de zijkant van de kerk (de gebruikelijke ingang) staat open van 10.00 tot 10.20 uur.
• Let goed op het houden van 1,5 meter afstand; zie ook de strepen op de vloer.
• Bij binnenkomst staat in de kerk iemand klaar met een presentielijst.
• Na registratie wordt u naar uw plaats gebracht.
• Het is niet mogelijk om zelf een plek uit te kiezen en/of te wisselen van plaats.
• Gezinnen/stellen/echtparen blijven bij elkaar (mits dit lukt met de gemarkeerde zitplaatsen).
• Een liturgie ligt klaar op elke zitplaats, u ontvangt geen liedboek vanuit de kerk.
200619

Pagina 1 van 2

Tijdens de dienst
• Vooralsnog is gemeentezang niet mogelijk; enkele cantorijleden zullen
voor ons zingen.
• Er wordt tijdens en na de dienst niet gecollecteerd. In afwachting van
een digitale collectemethode wordt vooralsnog de huidige wijze van
zelf geld overmaken aangehouden.
• Verplaatsingen binnen de kerk dienen tot een minimum beperkt
te worden.
• Toiletbezoek wordt ontmoedigd (liever niet).
• De kerkdienst wordt opgenomen en vertoond via internet. Kerkgangers
blijven buiten beeld.
Vertrek
• Volg de aanwijzing van het plaatsingsteam.
• De kerk wordt verlaten via twee uitgangen: oostzijde (Grotekerksbuurt) en westzijde (toreningang).
De zijingang is gesloten.
• Het begroeten van de dominee met een handdruk is niet mogelijk.
• Er kunnen geen sociale ontmoetingen plaatsvinden in de kerk. Gelieve buiten de kerk goed op het
houden van 1,5 meter afstand te letten.
Geen kinderoppas, kinderneven- of tienerdienst
Er is geen kinderoppas, kinderneven- of tienerdienst in het kerkgebouw tijdens de kerkdienst. Dit is
onmogelijk omdat er niet meerdere ruimtes tegelijk gebruikt mogen worden. Bovendien kunnen er
tijdens de kerkdienst geen verplaatsingen plaatsvinden.
We vragen ouders om met één ouder en de (kleine) kinderen thuis te blijven. De ene ouder kan zich
aanmelden. De andere ouder mag zich vervolgens voor de week daarna inschrijven.
Geen autodienst
Dit is onmogelijk in verband met 1,5 meter afstand houden en het verbod op meer dan twee personen
in een auto (want geen gezamenlijk huishouden).

Wij attenderen u op de adviezen van de rijksoverheid:
Ziekte
• Niet naar de kerk komen bij corona-infectie van uzelf of een gezinslid.
• Niet naar de kerk komen bij verkoudheidsklachten.
• Niet naar de kerk komen als u of een gezinslid koorts heeft.
• Pas weer naar de kerk komen als diegene minimaal 24 uur klachtenvrij is.
70 jaar en ouder
Extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare mensen en mensen van 70 jaar en ouder. Hiervoor geldt
vanuit de overheid het volgende advies (ook voor het bijwonen van kerkdiensten):
“Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en
mensen met een onderliggende aandoening. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig.
Het kan verstandig zijn om voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven.”
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-hetcoronavirus/veelgestelde-vragen-aanpak
Het zijn veel regels. Toch hopen we dat het u er niet van weerhoudt te komen. We zijn samen gemeente
van Christus. Heel langzaam komen we daar zo weer iets meer aan toe. We hopen dat we in de nabije
toekomst verdere versoepelingen tegemoet mogen zien. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Een hartelijke groet van het moderamen
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