Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten

Beste gemeenteleden,
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We zijn erg blij u kunnen berichten dat we vanaf zondag 5 juli weer kerkgangers welkom zullen
heten in de kerk!
Ter voorbereiding daarop heeft een aantal mensen goed gekeken naar de ruimte in de kerk, de
looproutes bij de gangpaden en de uitgangen, het gebruik van het sanitair enz.
De conclusies en afspraken zijn vastgelegd in het Gebruiksplan van de Protestantse Gemeente
Warnsveld/Leesten. U kunt het vinden op de website en in de kerk ligt een gedrukt exemplaar.
We willen rustig beginnen, d.w.z. met een beperkt aantal kerkgangers en dat iedere zondag wat
uitbreiden, als het goed gaat. Anderhalve meter afstand is best veel in onze kerk.
Als alles goed gaat kunnen we uiteindelijk maximaal 60 bezoekers ontvangen, inclusief koster,
organist, ambtsdragers, lector en eventueel anderen die meewerken.
Om dit in goede banen te leiden, kan ieder die belangstelling heeft zich tot donderdag 18.00 uur
voorafgaand aan de kerkdienst, opgeven. Per mail: reserveren@pknwarnsveld.nl of telefoon:
06 – 82 83 31 03. Let op: dit geldt dus iedere week opnieuw.
Vóór zaterdag 18.00 uur ontvangt u bericht of u kunt deelnemen aan de viering, bij teveel
aanmeldingen zal de keus worden bepaald door middel van loting.
Het weer spontaan of vanzelfsprekend naar de kerk gaan kan dus voorlopig nog niet.
Dat spijt ons erg, maar we kijken er wel naar uit om elkaar weer te ontmoeten!
Een paar afspraken en regels:
- Bij verkoudheid of koorts bent u helaas niet welkom
- Bij de ingang staan desinfecterende middelen
- Twee coördinatoren wijzen de plaatsen aan
- U neemt zelf een liedboek mee
- Bij het verlaten van de kerk worden de drie deuren gebruikt
- Het vertrek wordt ook begeleid door de twee coördinatoren
Net als in de afgelopen maanden kunt u de diensten natuurlijk blijven volgen via
kerkdienstgemist.nl of via een linkje op onze website: www.pknwarnsveld.nl
We hopen dat het u naar omstandigheden goed gaat en noemen nogmaals dat de predikanten en
wij beschikbaar zijn voor telefonisch contact, voor vragen of overleg.
Heeft u daar behoefte aan, aarzel dan niet om contact met een van ons op te nemen.
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