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Aan de Goede Redegangers,
Dinsdagavond 23 november was er een digitaal overleg tussen de voorzitter van de Beheercommissie
en het moderamen van de WKR. Uit voorzorg hebben wij scenario’s besproken om verantwoord
gebruik te kunnen blijven maken van Goede Rede en niet verrast te worden door gevolgen van
maatregelen op korte termijn. Het was heel lastig om dit besluit te nemen, want het raakt ons
allemaal, niet vrij naar de kerk te kunnen gaan. Vertrouwen op een goede afloop en
verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en voor de ander gaan hier hand in hand.
U ontvangt daarom deze extra editie van GoedeRedepost, waarin u alle voorschriften kunt lezen, die
vanaf zondag 28 november gelden voor de kerkdiensten:

 De stoelen in Goede Rede zijn weer in de anderhalve-meter-opstelling
geplaatst, zodat er plaats is voor maximaal 50 kerkgangers (exclusief een
beperkt aantal taakuitvoerenden)
 Aanmelden vooraf is weer regel (zie onder bij wie u zich kunt melden)
 Bij binnenkomst uw handen desinfecteren
 Vanaf de ingang, tijdens het lopen en bij vertrek een mondkapje gebruiken
 Afstand tot elkaar houden, geef en neem de ruimte
 Jassen graag bij u houden in de kerkzaal
 U pakt zelf een liedboek en zondagsblad
 Voorbeden kunt u op een blaadje schrijven, ze worden in het boek geplakt
 De namen voor de bloemenkaart worden overgenomen van de lijst en door
één persoon ingevuld
 Zitplaatsen worden aangewezen door de gastheren of –vrouwen
 Zachtjes meezingen, liever nog neuriën
 Na de viering de kerkzaal zaal op aanwijzing van de ouderling of diaken
gastheer of –vrouw verlaten
 Uit solidariteit met de horeca en de besmettingen te beperken is er geen koffie
voor of na de viering (uitzondering voor gasten bij de doopdienst op 5 dec.)
 De koren die oefenen voor kerst hebben speciale instructies voor hun
optreden ontvangen.
Aanmelden voor de vieringen
 Protestantse vieringen: communicatiepknhaven@gmail.com of goederedepost@gmail.com of door
te bellen met Ina Oostenbrink 06-40484899
 Oecumenische vieringen en Katholieke vieringen: Anja Stam, aakstam@gmail.com tel. 5311385
NB
De Open Kerk mag doorgaan, gebruikmakend van de kleine tafels waar de koffie wordt gebracht.
Let verder goed op GoedeRedepost voor andere activiteiten. Zie voor meer informatie en
maatregelen ook het Corona-protocol voor Goede Rede op de website onder Actueel.
De Beheercommissie en WKR

