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Beste gemeenteleden,
Zoals bekend zijn de maatregelen om verdere coronabesmettingen te voorkomen weer
aangescherpt. Het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad hebben een
aantal regels opgesteld die vanaf nu gelden voor alle gebouwen van de Protestantse
Gemeente Hoogeveen.
Voor de kerkdiensten en kerkelijke vergaderingenbetekent dit:
We controleren niet op Corona-QR-code en u hoeft zich niet van te voren aan te melden
voor het bezoeken van een kerkdienst. Dit geldt ook voor het bijwonen van een kerkelijke
vergadering. Wel gelden weer twee belangrijke uitgangspunten, namelijk:
1. Bij verplaatsingen in het gebouw is het dragen van een mondkapje verplicht.
2. We houden ons strikt aan de basisregels.
Omdat we zondags steeds een vrij constante groep kerkgangers kunnen verwelkomen, die
de laatste 1,5 jaar de regels goed heeft nageleefd, zullen er vooralsnog geen regisseurs
zijn die u een zitplaats aanwijzen. Dit betekent dat we er vanuit gaan dat u zelf een
verantwoordelijkheid draagt in het naleven van deze twee regels! Houdt daarom onderling
voldoende afstand (1,5 mtr is de veilige afstand) en geef anderen ook de ruimte om de
regels te kunnen naleven. Dit geldt ook bij het verlaten van het kerkgebouw. Wordt het u
te vol in de kerkzaal? Boven zijn er ook nog 40 zitplaatsen beschikbaar.
Voor de duidelijkheid: voor bepaalde bijeenkomsten in het Herman Bavinckhuis en bij
concerten, zangdiensten, etc. in de Hoofdstraatkerk kan het soms nodig zijn om wel naar
uw Corona-QR-code te vragen. Dit zal dan steeds in de aankondiging of uitnodiging vermeld
worden.
De Basisregels
 Testen bij klachten: kom niet naar het kerkgebouw en laat je testen bij de GGD. Ook
als je al gevaccineerd bent.
 Bij een positieve test kom je niet naar het kerkgebouw: blijf thuis en vermijd contact
met anderen, ook als de anderen gevaccineerd zijn.
 1,5 meter is de veilige afstand: houdt je hieraan, zo bescherm je jezelf en onze naaste.
 Geen handen schudden, niet knuffelen!
 Was regelmatig en goed je handen.
 Bij binnenkomst de handen goed desinfecteren.
 Hoest en nies in de elleboog.
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