Maassluis, 1 juli 2020

Geachte leden van de Wijkgemeente Groote Kerk,
De kerkenraad is dankbaar en blij dat we u – na zo lange tijd van kijk- en luisterdiensten – vanaf zondag 5 juli
weer in de Groote kerk mogen ontmoeten. Wij hopen dat u de vrijmoedigheid zult vinden om met ons bijeen
te komen in Gods huis. Hieronder leest u de regels en procedures die we u vragen in acht te nemen. Om
onze naasten met een kwetsbare gezondheid te beschermen.
Belangrijk: Wij mogen u slecht toegang verlenen als u zich vooraf hebt aangemeld. Er is een klein aantal
zitplaatsen voor bezoekers die de aanmelding zijn vergeten; zij moeten zich ter plekke registreren.
Binnenkomst
De tochtdeur en tochtflappen staan open zodat u deze niet hoeft aan te raken. In het voorportaal wordt u
welkom geheten en worden u de controlevragen gesteld:
a. Hebt u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
b. Hebt u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
c. Hebt u het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7
dagen vastgesteld?
d. Hebt u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en
hebt u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog
klachten had?
e. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is
vastgesteld?
Mocht u één van bovenstaande vragen met ‘Ja’ beantwoorden dan
mogen we u helaas geen toegang verlenen!
In het voorportaal staat aan de linker kant een statafel met
ontsmettingsmiddel op basis van alcohol. We verzoeken u om uw handen
te ontsmetten. Mocht u – zonder het zelf te weten – besmet zijn of de
besmetting meedragen dan voorkomt u hiermee besmetting van de kerk.
U ontsmet uw handen niet voor u zelf maar voor uw naaste!
Routing
De routing door de kerk is als volgt: Na binnenkomst slaat u
rechtsaf en loopt langs het koorhek naar de stopstreep.
Onderweg passeert u diverse ‘afstandstrepen’ die de afstand
van 1,5 tot het voorgaande huishouden aangeven.
Onthoud:
De geel-zwart geblokte streep passeert u NIET
De gele ‘afstandsstreep’ passeert u zodra de ruimte voor de
volgende streep leeg is. Tot die tijd staat u pal achter de lijn.

Zitplaats nemen
Bij de zwart-geel geblokte ‘stopstreep’ (aan het einde van het
koorhek) word u opgehaald. Onder begeleiding van een
gastheer/dame wordt u begeleid naar uw zitplaatsen. Onder de
toren en achterin de hoge banken worden de zitplaatsen als eerste
opgevuld en vervolgens naar de ingang toe gewerkt.
U mag alleen zitten op gemarkeerde zitplaatsen. De stoelen zijn
gemarkeerd met een lintje, de banken met een wit vel papier.
Personen die moeilijk ter been zijn krijgen een gemakkelijk
bereikbare zitplaats en er wordt zo veel mogelijk rekening
gehouden met de voorkeur om op stoelen of in banken te zitten.
Overig
Er wordt niet gezongen maar u hebt uw Weerklank nodig om
tijdens het orgelspel de tekst mee te lezen. Neemt u uw eigen
boekje mee of schaf er één aan omdat we de bundels uit de kerk
na elk gebruik moeten schoonmaken.
De garderobe is niet toegankelijk; uw jas kunt u over de lege zitplaats naast u leggen.
Vooralsnog zal er geen stencilwerk (liturgie, zondagsbrief) worden aangeboden.
Ondanks de frequente reiniging verzoeken we u toiletgebruik te vermijden:
De toiletten worden ook gebruikt door de opvarenden van de passantenhaven,
mogelijk kort voor of tijdens de dienst. Deze mensen komen van buiten Maassluis en
mogelijk van buiten Nederland en wij kennen hun gezondheidstoestand niet;
Als het echt niet anders kan gebruikt u dan de in de toiletten aanwezige
ontsmettingsdoekjes. Pas de hygiëneregels zeer strikt toe!
Verlaten van de kerk
Na de zegen gaat u weer zitten.
U wacht tot u uitgenodigd wordt om op te staan en te vertrekken
en loopt in de aangegeven richting. Dat is niet de kortste route
maar ongeveer zoals u bent binnengekomen omdat we daarmee
kruisend verkeer bij de collectebakken voorkomen; Houdt u 1,5m
afstand!
Er zijn 3 collecten: Diaconie, Kerk en Uitgang. Daarvoor staan 3
bakken waarin u uw gift kunt deponeren. We proberen het elektronisch geven per QR-code te continueren.
Ook buiten de kerk in de openbare ruimte moet u de afstand van 1,5 meter blijven respecteren. Blijft u dus
niet ‘hangen’ maar loop door!
Wij hopen u met deze strikte procedures en regels voldoende
vertrouwen te geven om weer deel te nemen aan de kerkdiensten
in de Groote Kerk van Maassluis. Mocht u na lezing nog aanvullende
vragen of opmerkingen hebben dan kunt u die stellen aan de scriba
of een van de andere kerkenraadsleden.
Graag tot ziens!
Kerkenraad wijkgemeente Groote Kerk.

