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Schiedam, 18 juni 2020
Aan:
Betreft:

de parochianen van DG Sint Jan de Doper-Visitatie
RESERVERINGSSYSTEEM Vieringen Sint Jan de Doper-Visitatie

Beste allemaal,
Vanaf zondagochtend 5 juli zijn er op zondag weer vieringen om 11 uur in onze kerk. We zijn blij dat dit
weer kan. Voor deze vieringen zijn echter door het Pastoraal Team wel regels opgesteld. Over enkele van
deze regels gaat deze brief.
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•

•

Het is belangrijk om u te realiseren dat u zich hiervoor moet AANMELDEN en wel als volgt:
Op de VRIJDAG vóórafgaand aan de viering kunt u zich tussen 19.00-21.00 uur aanmelden bij een van
de kernvrijwilligers. Dit kan alleen via het telefoonnummer van de kerk: 010-4735066. U kunt ook uw
huisgenoot of huisgenoten aanmelden.
Met uw huisgenoot of huisgenoten kunt u naast elkaar zitten. U en uw eventuele huisgenoten zitten
natuurlijk wel op anderhalve meter afstand van anderen. Indien u zich als huishouden/gezin (met twee
of meer personen) aanmeldt, telt ieder als één aanmelding.
Er wordt bij de aanmelding ook aan u gevraagd of u op de hoogte bent van de richtlijnen1 van het
RIVM, en daar ook aan voldoet. Wanneer u na uw aanmelding niet meer voldoet aan de richtlijnen van
het RIVM, bijvoorbeeld coronaverschijnselen krijgt, dan mag u niet naar de kerk komen. Wilt u zich dan
telefonisch afmelden (010-4735066)?
Per viering wordt een lijst bijgehouden wie zich heeft aangemeld. Hierbij is het principe: wie het eerst
komt, het eerst maalt. U hoort direct of u voor de viering bent geplaatst.
Als alle plekken al zijn gevuld, wordt u geplaatst op een reservelijst en wordt u gevraagd zich de volgende week opnieuw in te schrijven. U kunt zich niet voor meerdere weken achtereen inschrijven voor
de vieringen.
We vragen u om niet te vroeg maar ook niet te laat naar de kerk te komen; vanaf een kwartier van te
voren bent u van harte welkom.
Bij binnenkomst van de het kerkgebouw wordt gecontroleerd of uw naam op de lijst van gereserveerde
plaatsen staat. Ook wordt u gevraagd uw handen te ontsmetten; er staat handgel klaar.
Is het druk, en moet u wachten, wilt u dan buiten wachten en daarbij anderhalve meter afstand van elkaar houden?
Verder gelden nog wat afspraken voor in het kerkgebouw, maar die hoort u dan wel.

Het is misschien de eerste keer even lastig en ingewikkeld om u aan te melden voor een viering, om u aan
al die regeltjes te houden, maar dat zal wennen, net zoals we ‘als vanzelf’ die 1,50 meter hanteren.
Er wordt veel van u gevraagd, maar het belangrijkste is dat we weer kunnen vieren, kunnen samenkomen
om met elkaar te vieren en te bidden. Tot spoedig ziens!!
De kernvrijwilligers DG Sint Jan de Doper-Visitatie.
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De richtlijnen van het RIVM:
vaak uw handen wassen met water en zeep; anderhalve meter afstand houden, geen handen geven, hoest
en nies in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg; hoest of niest u regelmatig
of bent u neusverkouden: blijft u dan thuis; blijft u ook thuis bij koorts (38 graden of hoger).

