Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskapel in Maarn,
De afgelopen periode hebben wij online diensten gehouden vanwege de corona crisis.
Nu de maatregelen door de overheid per 1 juli zijn versoepeld willen we vanaf 12 juli weer
erediensten op zondagmorgen houden voor een beperkte groep gemeenteleden.
De onlinediensten worden voortgezet en zijn dan in principe vanaf 10 uur beschikbaar.
Mocht u geen verbinding kunnen krijgen omdat het te druk is op het net dan kunt u op een
later tijdstip de dienst alsnog bekijken. De diensten blijven maanden beschikbaar
De kerkdiensten zullen anders zijn dan u gewend bent.
We zijn blij dat we weer samen kunnen komen maar de diensten zullen aangepast verlopen.
Er gelden voorwaarden voor de samenkomst:
•
•
•
•
•
•
•
•

U moet vrij van klachten zijn, hoesten, verkoudheid, koorts, benauwdheid
We houden 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor huisgenoten
U moet vooraf reserveren. U doet dit via een digitaal aanmeldformulier of
telefonisch
Maximaal 48 gemeenteleden kunnen aanwezig zijn (dit aantal kan hoger zijn als er
meerdere gemeenteleden uit een gezamenlijk huishouden komen)
Bij binnenkomst krijgt u een plaats toegewezen door de coördinatoren
Er mag niet gezongen worden
Er wordt geen koffie gedronken na de dienst
Samenscholing rondom de kerk is niet wenselijk

In de bijlage Gebruiksplan Ontmoetingskapel en vragenlijst RIVM vindt u meer informatie
over de aanpassingen van de eredienst. Lees deze goed door. U ziet dat er nog veel
beperkingen zijn. Toch vinden we het fijn om weer een start met elkaar te kunnen maken.
We volgen de richtlijnen van de overheid en RIVM.
In de diensten op 12 juli, 26 juli, 23 augustus, 6 september en 20 september zal er
kindernevendienst zijn. Voor deze zondagen geldt dat gezinnen, na aanmelding, voorrang
krijgen. De kinderen gaan niet mee naar de kerkzaal maar gaan direct bij binnenkomst naar
de grote zaal.
Als u gebruikt wilt maken van de oppas voor kinderen tot 4 jaar dan vragen wij u dit vooraf
aan te geven. Wij zullen dan zorgen dat hiervoor iemand beschikbaar is.
Hoe reserveer ik?
U kunt een plek reserveren door te klikken op hier
Aanmelden kan tot donderdag 24:00. Als u voor vrijdag uw aanmelding wilt wijzigen dan
kunt u dit doen door opnieuw het aanmeldformulier in te vullen.
Z.s.m. na donderdagavond zullen wij het aantal aanmeldingen inventariseren. Als er meer
aanmeldingen zijn dan plaatsen dan zullen wij door loting bepalen welke gemeenteleden

aanwezig kunnen zijn. Als u uitgeloot bent dan zullen wij u informeren en zetten wij u op de
lijst voor de eerst volgende dienst.
Eventuele vragen of opmerkingen kunt u sturen aan:
aanmeldenontmoetingskapel@gmail.com
Ik heb geen internet, hoe kan ik dan reserveren?
Als u geen computer of telefoon met internet heeft kunt u bellen met:
Dirk Jan Coehoorn, 0343-443489.
Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken. Geef uw naam door en met hoeveel personen u
wil komen. Mocht u eventueel uitgeloot zijn dan wordt u hierover vrijdag of zaterdag teruggebeld.

