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scriba
J. Oorebeek

Rotterdam, 03 maart 2021
Aan de gemeenteleden van de Groene Tuinkerk,
Op basis van nieuwe informatie van de PKN hebben de leden van de kerkenraad ingestemd met
het voorstel van het dagelijks bestuur om met ingang van zondag 14 maart 2021 de kerk open te
stellen voor onze gemeenteleden, aanvang 10.00 uur. Voor het kerkbezoek is echter een aantal
beperkingen vastgesteld, deze zijn:
- er mogen 30 kerkgangers worden toegelaten, inclusief de medewerkers, die geen gezondheidsklachten hebben;
- er is helaas nog geen kerk autovervoer mogelijk;
- u moet zich telefonisch of per e-mailbericht opgeven bij de scriba, zie de koptekst;
- u moet rekening houden met de 1½ meter afstand van elkaar;
- er mag niet worden gezongen;
*1
- er is geen koffiedrinken na afloop van de kerkdienst;
- uw plaats wordt aangewezen door een diaken;
- bij binnenkomst van de kerk is een mondkapje dragen verplicht, als u op uw plaats zit mag het
mondkapje af;
- na afloop van de kerkdienstgaat het mondkapje weer op en wordt u begeleid naar de uitgang
van de kerk;
- voor paasmorgen wordt 1 zangeres gevraagd te zingen;
*1
- voor de paascyclus, donderdag, vrijdag en zaterdag wordt u nog nader ingelicht via de
afkondigingen op zondagmorgen en de website van de Groene Tuinkerk.
U kunt al deze diensten ook thuis meebeleven via kerk-tv. Ga naar onze website of
naar www.kerkomroep.nl > Groene Tuinkerk, Rotterdam. Ook ons YouTube kanaal
is goed toegankelijk, via onze website.
Voor vragen op pastoraal gebied kunt u ds. Hermie Hummel benaderen via telefoonnummer:
06 - 158 664 02 of per mailadres: predikant.groenetuinkerk@gmail.com. Zij zal zich met name
richten op het crisispastoraat en op pastoraal contact via telefoon of een e-mailbericht. Ook een
verzoek tot dankgebed en voorbede (op zondag) mag u haar laten weten.
U kunt ook onze kerkelijk werker Marjan van Weerden voor pastorale bijstand benaderen via
telefoonnummer: 06 - 140 509 68 of e-mail adres: groenetuin.kerkelijk@gmail.com.
Voor overige zaken kunt u één van de andere leden van het dagelijks bestuur benaderen:
Karel Jungheim: 06 - 524 325 30 en Roy de Bruin: 06 - 419 829 84.
Mocht u de bedragen die u gewoonlijk in de collectezak doet willen overmaken, dan is het College
van Kerkrentmeesters u daar zeer erkentelijk voor. NL10 INGB 00001886 02

Met vriendelijke groet en alvast gezegende paasdagen,
Het dagelijks bestuur

Coronaprotocol zondagse kerkdiensten
Groene Tuinkerk
Leidend is het protocol van de PKN. Zie: www.protestantsekerk.nl/protocol

Voor de kerkdiensten van de Groene Tuinkerk betekent dit:

1. Vanaf 14 maart 2021 mogen er 30 kerkgangers, inclusief de medewerkers, worden
toegelaten. De scriba houdt bij wie hiervoor belangstelling hebben en maakt een
rooster voor de komende zondagen.

2. Bij binnenkomst worden de kerkgangers begroet door de scriba en wordt gevraagd
naar hun gezondheid. Ook wordt gevraagd de handen te willen desinfecteren.
Bezoekers worden geacht zelf een liedboek en/of bijbel bij zich te hebben. Die zijn
in de kerk niet aanwezig. De kapstokken zijn niet in gebruik. Jassen moet men
meenemen naar de zitplaats in de kerkzaal.

3. In de kerkzaal staat een diaken die de kerkgangers naar een zitplaats brengt. De
kerkgangers zitten op ruime afstand van elkaar. Minimaal anderhalve meter.
Tijdens de kerkdienst is er geen gemeentezang.

4. Er wordt niet gecollecteerd. De kerkgangers wordt gevraagd om hun bijdrage door
middel van een bankoverschrijving te voldoen.

5. Na afloop van de dienst begeleidt dezelfde diaken de kerkgangers één voor één
weer de kerkzaal uit. De scriba leidt hen vervolgens naar buiten met daarbij het
verzoek om het kerkgebouw en het kerkplein zo snel mogelijk te willen verlaten.

