Dordrecht, 21 december 2021

Betreft: kerkdiensten vanaf 25 december

Beste gemeenteleden,
De persconferentie van afgelopen zaterdag en de daarop gevolgde maatregelen hebben ons helaas
genoodzaakt de invulling van onze kerkdiensten te heroverwegen.
De maatregelen en aanpassingen zijn zorgvuldig afgewogen en passen binnen de gegeven adviezen.
In combinatie met de ruimte die onze kerk biedt en de goede ventilatie in de Grote Kerk, zijn we van
mening dat we hiermee met elkaar op een veilige manier invulling aan onze zondagse diensten kunnen
blijven geven.
In lijn met het advies van het landelijk moderamen van de PKN en het Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken zijn we gekomen tot het houden van diensten met maximaal 50 bezoekers (exclusief
‘personeel’). Tijdens de diensten kan er nog steeds door de gemeenteleden gezongen worden.
Via onze website kunt u aangeven wanneer u een dienst wilt bezoeken. Voor komende Kerstdagen is het
verzoek u voor één van beide diensten aan te melden; dus of voor zaterdag 25 december, of voor
zondag 26 december. Datzelfde geldt voor de zondagen op 2 en 9 januari.
Invulling kerkdiensten vanaf zaterdag 25 december 2021
Per dienst kunnen maximaal 50 gemeenteleden aanwezig zijn, naast degenen die tijdens de dienst een
functie vervullen (dienstdoende kerkenraadsleden, predikant, koster, organist, cantorijleden, etc.).
Voor het bezoeken van een kerkdienst is vooraf aanmelden noodzakelijk. Bezoekers die zich niet hebben
aangemeld, kunnen helaas niet de kerkdienst bezoeken. Bij de aanmelding voor gemeenteleden geldt
geen opdeling op alfabet. We vragen u rekening te houden met ieders wens om een dienst te kunnen
bezoeken, en u daarom niet aan te melden voor beide kerstdagen of voor zowel zondag 2 als zondag 9
januari 2022. De kerkdiensten voor de komende tijd zijn:
- zaterdag 25 december 10.30 uur (eerste Kerstdag)
- zondag 26 december 10.30 uur (tweede Kerstdag)
- vrijdag 31 december 16.00 uur (oudejaarsdag)
- zondag 2 januari 10.30 uur
- zondag 9 januari 10.30 uur
Als het aantal van 50 aanmeldingen bereikt is, vervalt de mogelijkheid zich aan te melden en zullen we
het reserveringsformulier sluiten.
Kindernevendienst en kinderoppas
Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas en kindernevendienst.
Kringen en ontmoetingen
Vooralsnog komen alle kringen en ontmoetingen te vervallen.
Vespers
Vooralsnog komen de vespers te vervallen.
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Aanpassingen in onze kerk
Bij binnenkomst heten we u welkom en vinken we uw naam af. Vervolgens kunt u een plaats zoeken in
het schip van de kerk. De beschikbare zitplaatsen zijn gemarkeerd met een orde van dienst. Met het
aangeven van de zitplaatsen houden wij rekening met de aangemelde personen, dus als zich 15 stellen
hebben aangemeld, zijn er op 15 plaatsen twee orden van dienst naast elkaar gezet. Heeft u zich alleen
aangemeld, dan kunt u gaan zitten op een plaats waar één orde van dienst staat.
Vooraf registeren
• Leden kunnen zich in de week voorafgaand aan de kerkdienst aanmelden via de reserveringspagina
op de website (https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/kerkdiensten/). Bij de
betreffende kerkdienst staat in rode tekst aangegeven: ‘Reserveren voor deze dienst is noodzakelijk’.
De rode tekst is een link, als u deze aanklinkt verschijnt de reserveringspagina.
• Aanmelden kan ook via een kerkenraadslid als u niet over internet beschikt.
• Als u niet aangemeld bent, kunt u de dienst niet bijwonen.
• De registratie wordt binnen een maand verwijderd.
Binnenkomst
• We vragen u bij het binnenkomen van de kerk en het lopen naar een zitplaats een mondkapje te
dragen. Let u bij het binnenkomen van de kerk op voldoende onderlinge afstand.
• Bij binnenkomst staat in de kerk iemand klaar met een presentielijst.
• Na registratie loopt u naar het schip en zoekt u een zitplaats.
• Een orde van dienst is aanwezig bij elke zitplaats, u ontvangt geen liedboek.
Tijdens de dienst
• Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd. Bij de uitgang staan collecteschalen en u kunt uw bijdrage
overmaken.
• De kerkdienst wordt opgenomen en vertoond via internet. Kerkgangers blijven buiten beeld.
Degenen die tijdens de dienst in beeld komen, is vooraf om toestemming gevraagd.
Na de dienst
• We vragen u bij het lopen vanaf uw zitplaats en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.
Let u bij het verlaten van de kerk op voldoende onderlinge afstand.

Overig
De schoenen voor de diaconale actie kunnen op de aangegeven tijden in de kerk worden afgeleverd, ook
als u geen dienst komt bezoeken.

Een hartelijke groet van het moderamen
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