
U bent opnieuw van harte uitgenodigd! 

Het vaccineren tegen het coronavirus is in volle gang, waardoor
het nu langzaam wat beter gaat met de ontwikkelingen van het
besmettingsrisico in Nederland. De regering heeft daarom de 
beperkende maatregelen iets verruimd. De kerkenraad heeft daarop besloten om met 
ingang van 16 mei weer fysieke kerkdiensten te organiseren waarbij maximaal 
30 personen aanwezig kunnen zijn.
Dit houdt in dat iedere zondag 30 personen (jong en oud) van harte welkom zijn om naast
de dominee, diaken, ouderling, organist, koster en coördinator, de dienst fysiek live bij te 
wonen. Vanwege deze beperking van het aantal personen per dienst is het noodzakelijk 
dat u zich weer van tevoren aanmeldt. 

Hoe kunt u zich aanmelden? 

• Via het mailadres kerkdienst@pgderegenboog.nl kunt u
zich iedere week aanmelden tot vrijdagmiddag 
17.00 uur voor de dienst van de zondag daaropvolgend. 
U mag ook bellen naar Pieter Schaper, tel.nr. 
06-19013258, maar mail geniet de voorkeur. Graag 
noteren wij met hoeveel personen (uit één huishouden)
u naar de kerk wilt komen. Hierdoor voorkomen we dat
we mensen onverhoopt ter plekke teleur moeten stellen op zondagochtend.

• Als het niet mogelijk blijkt dat u de dienst op zondagochtend kunt bijwonen 

krijgt u daarvan vóór zaterdag 12.00 uur per mail (of telefoon) bericht. Dit kan het 
geval zijn wanneer er meer dan 30 aanmeldingen zijn; uiteraard gaan we hier zorg-
vuldig mee om. U wordt niet automatisch doorgeschoven naar de volgende zon-
dag, u dient zich dan weer opnieuw aan te melden. 

• Als u vóór zaterdag 12.00 uur geen bericht heeft gekregen, betekent dit dat u de 

dienst kunt bijwonen. Besluit u vervolgens na zaterdag 12.00 uur alsnog om niet op
zondagochtend naar de dienst te gaan (bijvoorbeeld door gezondheidsklachten), 
dan vragen wij u om dit zo snel mogelijk door te geven aan Pieter Schaper. Hier-
door kan iemand anders wellicht nog naar de kerkdienst komen.
 

• LET OP: indien u kenmerken heeft van een Covid-19 besmetting zoals koorts, ver-

koudheid, hoesten of andere klachten, kunt u zich niet aanmelden. Wij begroeten u
graag weer in de kerk wanneer u minimaal 2 weken van tevoren klachtenvrij bent 
geweest. 



★ Veiligheid staat voorop 
Met een gedegen gebruiksplan en protocol waarin aspecten zoals hygiëne, 
controle, veiligheid en de aanmeldprocedure zijn beschreven, is het mogelijk om 
kerkdiensten te organiseren. U vindt het gebruiksplan op de website van www.pg-
deregenboog.nl.

Wij vragen uw aandacht voor de volgende zaken: 

• Wilt u van tevoren thuis uw handen wassen. Bij binnenkomst in de kerk graag uw 

handen desinfecteren. 

• Wij verzoeken u om van tevoren thuis naar het toilet te gaan; in de Vallei wordt 

deze zo min mogelijk gebruikt. 

• Wij volgen het dringend advies om in publieke ruimten (zoals de kerk) een mond-

kapje te dragen, als u plaats heeft genomen kunt u het mondkapje weer afdoen.

• Bij aankomst geeft de coördinator aan waar u plaats kunt nemen. Mensen uit één 

huishouden kunnen naast elkaar zitten in de kerk. 

• Aan het einde van de dienst zal de coördinator uitleggen hoe iedereen veilig en met

inachtneming van de geldende richtlijnen, de kerk kan verlaten. 

• Zowel van te voren als na afloop verzoeken wij u vriendelijk om niet in (grote) 

groepen bij elkaar te gaan staan en altijd de 1,5 m afstand in acht te nemen. 
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