Beste Kerkgangers.
Zondag 5 juli mogen we weer naar onze vertrouwde zondagdiensten, na een lange tijd. We gaan de eerste
diensten samen doen met Tull en Waal , Honswijk , Schalkwijk en t ’Goy. We gaan starten op 5 juli in de kerk
van Tull en Waal, daarna op 12 juli in de kerk van Schalkwijk en zo om en om tot september, dan willen we met
elkaar kijken hoe we verder gaan . Natuurlijk blijven de online diensten gewoon doorgaan. Deze worden de
eerste weken gekoppeld. Naar de Kerk kan natuurlijk niet zo maar en is aan regels gebonden van uit de
overheid. Ook in onze kerken kunnen we beperkt mensen binnenlaten door de 1,5 meter regel, dus is het zo
dat we graag willen weten of u komt. U kunt zich opgeven door te bellen of te whatsappen.
Voor Schalkwijk
Voor Tull en tWaal

06-12685796.
06 82371020.

Dit kan tot donderdagavond, als er dan nog plaats over is kunnen we dit toe zeggen aan mensen buiten onze
gemeentes. Het aantal mensen dat in onze kerken kunnen is erg verschillend , dat bepaalt of je met een
compleet gezin ( max 4 personen) komt of alleen , daarom is opgeven belangrijk. Ook in Schalkwijk zijn we druk
bezig om alles klaar te maken voor kerkomroep zodat u ook thuis mee kan luisteren.
Wij zijn er klaar voor en we hopen u ook.
Als u op het kerkplein komt graag de 1,5 meter in acht nemen ,is het druk bij de deur wacht dan even in de
auto of op afstand.
Bij de deur is iemand die u, nadat u de handen hebt gereinigd, naar binnen brengt. Daar zal de koster u de
plaats wijzen , let op dat is niet altijd de plaats waar u gewent was te zitten.
Na de zegen graag weer gaan zitten tot de koster u weer komt halen om de kerk te verlaten.
Bij het verlaten van de kerk de handen weer reinigen.
De voorganger zal tot nader orde niet meer bij de uitgang staan.
De collecte zakken staan bij de uitgang. Er zijn twee collectes nl voor de diaconie en de kerkvoogdij.
Na de dienst graag gelijk weer naar huis en niet gezellig na kletsen op het plein.

Dan zijn er nog een paar regels die algemeen zijn..

ER MAG NIET GEZONGEN WORDEN. Sorry echt niet.
Ben je verkouden of heb je koorts blijf thuis. Dit geld ook voor je huisgenoten.
1,5 meter ruimte tussen elkaar houden ( ook buiten op het kerkplein )
Opgeven is noodzakelijk.
Handen reinigen voor u de kerk ingaat en bij het verlaten van de kerk.
We hopen u weer graag te ontmoeten bij onze diensten in de kerken.

Beiden kerkraden

