Aangepaste regeling gebruik
kerkgebouw "de bron" vanaf 26 januari
2022.
Na de landelijke lockdown periode die op 18 december 2021 is ingegaan is in twee stappen een versoepeling
ingevoerd. De eerste liep van 15 tot en met 25 januari en vanaf 26 januari zitten we weer in een nieuwe versie
van de maatregelen.
Tussen 15 en 25 januari hebben we een opschaling gehad naar 50 kerkgangers en start jeugdwerk.
Vanaf 26 januari gelden onderstaande regels.
In navolging van de regelingen die bekend zijn gemaakt op de site van het CIO en het SKW zijn de volgende
besluiten genomen.
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De kerkdiensten blijven online verzorgd worden, maar in het kerkgebouw mogen tijdens de dienst
zoveel mensen aanwezig zijn als past op 1½ meter.
Alle ondersteunende diensten zijn weer ingeroosterd
Via Eventbrite kunnen 90 gemeenteleden zich aanmelden voor de dienst, dit is inclusief de kinderen
Kinderen die naar de crèche gaan hoeven niet aangemeld te worden, ook het crèche personeel telt
niet mee bij de aantallen.
Naast de 90 aanmeldingen en de ondersteunende diensten is er ook ruimte voor 20 vaste gasten, die
zich niet hoeven aan te melden.
Bij aankomst moet iedereen zich melden. Iedereen krijgt een zitplaats aangeboden
In het gebouw moet een mondkapje worden gedragen wanneer men loopt door het gebouw of in de
hal staat. OP de zitplaats mag het mondkapje af.
De “normale” regels gelden nog steeds: thuisblijven bij klachten, handdesinfectie bij binnenkomst en
een vast looproute.
De collecte gaat niet met doorgeefzakken; het kan met de Givt app of via de collectezakken die bij de
deur staan.
Het jeugdwerk is weer opgestart.
Vergaderen zoveel mogelijk digitaal. Of in het kerkgebouw met in achtneming van de 1½ meter. Dit
beperkt het aantal deelnemers aan een vergadering.

De afspraken zijn op 27 januari 2022 vastgesteld door het coronateam. De kerkenraad is hiervan via de mail op
de hoogte gesteld.
Deze regeling is als inlegvel toegevoegd aan het gebruiksplan 3.1 november 2020

