Wijnstokgemeente samenkomsten vanaf zondag 3 oktober 2021
Basisregels aanhouden

-

De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:
o Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
o gepaste afstand te houden. Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand.
o thuisblijven en testen bij (verkoudheids)klachten;
o zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;

Zondagse samenkomst, kinder/peuterclub en crèche
-

-

Iedereen is welkom om elke zondag weer te komen
Aantal zitplaatsen max. 70 tot 80 i.v.m. CO2. Het kan misschien zijn dat als de CO2 in de lucht te
hoog wordt dat we een aantal mensen naar de voorzaal vragen te gaan.
De komende weken onderzoeken we of deze wijze binnen de mogelijkheden past van gepaste
afstand en gezonde lucht.
Wanneer het toch niet mogelijk blijkt (volgens o.a. de CO2 meter) om met iedereen in de kerkzaal
aanwezig te zijn dan hebben we een escape naar de voorzaal op de zondagen zonder clubs.
o Gepaste afstand houden: tussen elke bubble 1 lege stoel vrij houden (Overheid zegt: geef
elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand.)
o Als iemand 1,5 meter afstand wilt, meld dat bij Janny, zodat daar rekening mee gehouden
kan worden in de kerkzaal.
o Er is geen registratie meer van te voren

-

Geen coronatoegangsbewijs
o Bij twijfel en (verkoudheids)klachten: thuis sneltest doen

-

Placering: vaste zitplaats tijdens en na de samenkomst
o Koffie & thee drinken na de samenkomst op 6 plekken in de kerkzaal
Blijf zoveel mogelijk op de plek waar je koffie of thee drinkt

-

Kinderen in samenkomst
o Kinderclub 1x in 2 weken, dus andere week zijn de kinderen in de kerkzaal
o Alle kinderen, peuters en crèche weer aanwezig met de lofprijzing en daarna naar boven
o Na de samenkomst halen de ouders de kinderen naar beneden.
o Houdt als volwassenen rekening met afstand houden

-

Ventileren = zorg voor voldoende frisse lucht
o Ramen open, ook in de winter (houdt hiermee rekening)
o CO2 meter blijven we gebruiken en wordt tijdens de samenkomst gemonitord

-

Livestream blijft voor de mensen met (verkoudheids)klachten die thuis moeten blijven.

Groepen doordeweeks (jeugd, jongeren, volwassenen), Bijbelstudie Jeremia
-

Vaste zitplaats
Mogelijkheid om het gebouw te gebruiken i.v.m. afstand
Bij twijfel en (verkoudheids)klachten: thuis sneltest doen

