Welkom terug in De Regenboog!
Sinds half maart waren onze diensten uitsluitend online te volgen, maar vanaf 19 juli ben
je weer van harte welkom in De Regenboog; in de late ochtenddiensten (start 10:45u)
nodigen we weer bezoekers uit. Dat betekent dat er om de week een dienst in De
Regenboog kan worden bijgewoond. Waarom niet iedere week? Dat heeft alles te maken
met de voorschriften vanuit het RIVM; er mogen geen diensten met bezoekers na elkaar
plaatsvinden en zoals bekend delen wij ons gebouw met de Protestantse Gemeente.
Anders dan anders
We zijn blij en dankbaar dat we weer samen magen komen, maar een dienst bijwonen zal
totaal anders zijn dan we gewend waren. Zo ben je verplicht om van te voren een plekje
te reserveren, wordt je door een coördinator naar een zitplaats begeleid en houden we drie
zitplaatsen afstand tussen je (gezin) en de personen naast je in de rij. Verder zijn we nog
terughoudend in samenzang, ook al geldt er geen verbod meer. Daarnaast richten we ons
in de diensten vooral tot hen die digitaal met ons verbonden zijn; deze groep is immers
velen malen groter dan het aantal bezoekers in het gebouw! Er wordt vanaf september wel
weer crèche georganiseerd en er is kinderbijbelvertelling in 2 groepen: 1 t/m 3 en 4 t/m
6.
(Voorzorg)maatregelen
In samenspraak met de PSKD (de stichting die verantwoordelijk is voor ons gebouw) en
de Protestantse Gemeente is er voor De Regenboog een gebruiksplan opgesteld waarin we
de genomen (voorzorg)maatregelen beschrijven. Je vindt dit plan op onze website onder
‘Meedoen’. Een plek voor jezelf en/of je gezin reserveren kan via de Scipio App onder het
kopje ‘Reserveren kerkdienst i.v.m. corona’ (zorg dat Scipio is bijgewerkt naar de laatste
versie!). Dit kan de gehele week voorafgaand aan de dienst, waarbij er wel een maximum
geldt in het aantal bezoekers. Gemeenteleden die geen gebruik kunnen maken van Scipio
kunnen zich donderdagavond tussen 19:00u en 20:00u aanmelden bij onze scriba,
Geerling uit de Bosch via 0341-424026.
Welkom vanaf 19 juli
Vanaf 19 juli j.l. kon de eerste online dienst weer bijgewoond worden. Volgens de richtlijnen
van het RIVM houden we daarbij nog steeds rekening met de volgende zaken:
•
•
•
•
•
•

Blijf thuis bij klachten zoals keelpijn, hoesten of koorts
Houd anderhalve meter afstand tussen personen anders dan huisgenoten
Volg de aanwijzingen van de coördinatoren op en volg de aangewezen looproutes
We kiezen er voor om nog niet samen te zingen
Er is geen ontmoeting / koffie voor of na de dienst
Er is één invalidentoilet geopend, maar alleen bij uitzondering te gebruiken

