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Warnsveld, 24 augustus 2020
Beste gemeenteleden,
Door middel van deze brief willen wij u informeren over de voortgang van de vieringen in onze kerk.
Ook is er een korte mededeling over het beroepingswerk. Tenslotte informeren wij u over de startdienst op 13
september 2020.
Corona en vieringen in de Martinuskerk
Inmiddels zijn we bijna 2 maanden bezig met vieringen in onze Martinuskerk, waarbij wij rekening
houden met de maatregelen, die te maken hebben met het voorkomen van Corona besmettingen. Het
laat zich aanzien, dat dit voorlopig nog zal blijven.
In de afgelopen week hebben de kleine kerkenraad en het corona-team terug gekeken hoe het in deze
periode is verlopen.
We hebben besloten om de procedure voort te zetten en op enkele punten aan te scherpen en/of te
verbeteren:
1. De aanmeldingsprocedure via email of telefoonnummer blijft ongewijzigd,
2. De uiterste tijd voor aanmelden wordt verlengd tot de zaterdag 12 uur,
3. De reserveringen en aanmeldingen per telefoon en email zullen niet nogmaalsbevestigd
worden. U kunt dus komen als u zich aangemeld hebt.
4. In het geval er teveel aanmeldingen zijn, zal in nauw overleg met de beide predikanten
besloten worden, welke aanmeldingen zullen worden afgezegd. U krijgt daarover persoonlijk
bericht.
5. Het op zondag binnen treden van de kerk verloopt in 3 etappes, namelijk
a. U wordt welkom geheten buiten de kerkdoor een coach, waarbij u enkele vragen over
uw gezondheid worden gesteld. Ook zal de coach vragen om uw handen te
desinfecteren. U krijgt een seintje wanneer u de kerk mag betreden.
b. Na binnenkomst in de kerk (onder de toren) wordt u geregistreerd. De coach geeft een
seintje wanneer u de kerk mag binnen treden,
c. De derde coach zal u begeleiden naar een plaats in de kerk.
6. U mag de kerk pas verlaten als een van de coaches dit aangeeft.
Mocht u op het laatste moment besluiten om toch een viering op zondag te willen bijwonen, dan kunt u
zich nog wel melden bij de kerk. U loopt dan wel het risico, dat bij teveel aanmeldingen het meemaken
van de viering niet mogelijk is.
De dienst van Schift en Tafel (S& T) op zondag 30 augustus
Vanwege de verhoogde risico's, die er bij een dienst van 5& T zijn, zal er op deze zondag een
gewone viering plaatsvinden.
Beroepingswerk
Het zoeken naar een nieuwe predikant heeft ondanks de inspanningen van de beroepingscommissie
nog geen resultaat opgeleverd. We staan dus nog met lege handen. Binnenkort start een nieuwe
zoektocht naar een geschikte predikant.
(zie andere zijde met informatie over de Startdienst)

