Bezoekersinfo
Beste gasten en leden van de Emmaüskerk,
We zijn blij dat er weer mogelijkheden zijn om een eredienst te houden in de kerk. We hopen op 12
juli te starten met een belijdenisdienst en daarna ook volgens rooster de daarop volgende zondagen
een dienst te houden.
In deze brief beschrijven we het plan van aanpak voor, na en tijdens de dienst.

Aanmelden
De dienst kan alleen bezocht worden met een aanmelding. Voor de belijdenisdienst is er in eerste
instantie alleen ruimte voor genodigden.
Aanmelden kan via de website. Vergeet daarbij niet het protocol door te lezen.

Aankomst bij de kerk
Als u met de auto komt is er voldoende ruimte naast de kerk en voor de Prins Maurits om te
parkeren. Op de opritlaan van de kerk wordt u ontvangen door iemand van het begeleidingsteam.
Ook fietsers en wandelaars worden op de opritlaan ontvangen.
Op de opritlaan is het van belang dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden met personen van een
ander huishouden. Mocht het druk zijn bij aankomst dan vragen wij u even buiten het terrein van
de kerk met gepaste afstand tot andere mensen te wachten. Het aanspreekpunt van het
begeleidingsteam zal aangeven wanneer er weer voldoende ruimte is om door te lopen.
Fietsers kunnen gebruik maken van de fietsenstalling naast de kerk. We vragen u om alleen de lange
zijde te gebruiken (kant van de Bosseschool).
Maak gebruik van aangegeven routes.

Registratie
Desinfecteer uw handen voordat u zich aanmeldt.
Er is geen mogelijkheid om de garderobe te gebruiken.
Net voor de deur (bij mooi weer) of in de hal (bij slecht weer) wordt gevraagd om u te registreren. Op
die manier heeft de kerk bij aanvang van de dienst een compleet overzicht van de aanwezigen. We
bewaren de lijst na de dienst twee maanden in de kerkenraadskamer. We zullen alle aanwezigen
informeren mocht er een besmettingsgeval zijn.
Bij registratie wordt u gevraagd of u klachten heeft. Als u, of iemand in het gezin voor de dienst
klachten heeft vragen wij u de dienst digitaal thuis bij te wonen.
Na de registratie wordt er voor u door iemand van het begeleidingsteam een plek aangewezen.

Tijdens de dienst
Als u van hetzelfde huishouden bent kunt u naast elkaar zitten. Soms zullen we vragen om bij een
gezin van twee ouders en twee kinderen te splitsen in tweetallen.
Vermijd een toiletbezoek. Mocht u in hoognodige gevallen toch gebruik willen maken van het toilet
geef dit dan aan bij iemand van het begeleidingsteam.
Tijdens de dienst wordt niet door de bezoekers gezongen. Er is geen samenzang. De muzikale
ondersteuning van de eredienst wordt op een andere manier vormgegeven.

Na de dienst
Na de dienst is er geen mogelijkheid om de belijdeniscatechisanten te feliciteren in of rondom de
kerk.
We vragen u na de dienst nog even te blijven zitten tot iemand van het begeleidingsteam aangeeft
dat u de kerk kunt verlaten. Gebruik daarvoor de aangegeven route.
Het is van belang dat er buiten de kerk geen groepen bij elkaar gaan staan. We vragen u opnieuw
om 1,5 meter afstand te houden tot personen uit een ander huishouden.

Tot slot
Het gebruiksplan kunt u inzien op de website.
Het is niet toegestaan om de keuken of andere ruimtes te gebruiken.
Mocht iets niet duidelijk zijn, of in uw ogen niet goed geregeld zijn, richt u zich dan tot iemand van
het begeleidingsteam. Zij zullen indien mogelijk zorgen voor een oplossing.
We hopen op een gezegende dienst.
Een vriendelijke groet namens het begeleidingsteam,

Bram Grit tel 06-23145703
Wilma de Bruine tel 06-19153394
Ruud Huising tel.06-22482145

