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Nieuwe Coronamaatregelen
In deze extra nieuwsbrief geven we aan welke
richtlijnen er vanaf vandaag gelden voor onze
kerkdiensten en bijeenkomsten.
De regering heeft deze week nieuwe Coronamaatregelen afgekondigd en de landelijke
Protestantse Kerk (PKN) heeft via het CIO overleg
gehad met de regering over de maatregelen. Op
basis daarvan heeft de PKN een aangepast Corona
protocol opgesteld. Onze gemeente volgt in principe
dit protocol. Dat betekent dat de onderstaande
maatregelen vanaf 6 november gaan gelden in de
kerk en de Kerkhorst.
- De basisregels blijven van kracht dat betekent o.a.:
blijf thuis wanneer je Corona hebt of Corona
achtige klachten en laat je direct testen.

- Een Coronatoegangsbewijs is niet nodig voor het
bijwonen van de kerkdiensten.
- Het reserveren van een plaats voor de kerkdiensten
is niet nodig en er wordt niet geregisteerd wie
aanwezig is.
- Bij het binnenkomen, weggaan en verplaatsen in
het gebouw moet een mondkapje worden
gedragen. Tijdens de dienst/bijeenkomst mogen de
mondkapjes af.
- In de kerken mag geen gebruik worden gemaakt
van de kapstokken en moet iedereen zijn jas
meenemen de kerk in en daar naast zich neer
leggen of ophangen aan een stoel.

- In de kerk moet door iedereen zoveel mogelijk de
1,5 m afstand worden bewaard. De plekken zijn
niet gemarkeerd, behalve de twee achterste rijen
waar verplicht 1,5 m afstand moet worden
aangehouden. Deze rijen zijn herkenbaar aan de
bordje met de tekst ‘Op deze rij 1,5 m afstand
houden’.
- In de kerken wordt er geventileerd.
- In de kerk te Laag-Soeren wordt gemeten hoe hoog
het CO2 gehalte is, zodat we een indicatie krijgen of
er meer geventileerd moet worden.
- Bij iedere viering zijn er twee Corona coördinatoren
(diaken/diaconaal medewerker/collecteant/koster)
aanwezig. Zij geven de bezoekers aanwijzingen voor
zover dat nodig is. Eén staat er bij de deur en de
andere in de kerkzaal.
- Bij niet-kerkelijke activiteiten zoals concerten,
lezingen en koorrepetities is het tonen van een
coronatoegangsbewijs verplicht. De organisator van
de bijeenkomst is verantwoordelijk voor het
naleven van deze richtlijnen.
- In de hal van de kerk liggen ontsmettingsmiddelen
en mondkapjes.

Wanneer er de komende week nieuwe maatregelen
door de overheid worden afgekondigd die gevolgen
hebben voor onze gemeente, dan zullen we die
bekend maken in de reguliere nieuwsbrief die eind
volgende week uitkomt.

Pagina 1 van 2

Kerkdienst aanstaande zondag - Oogstdienst
A.s. zondag 7 november zal om 10.00 uur ds. J. Kool
uit Vorden voorgaan in onze kerk te Laag-Soeren.
Het is een oogstdienst en er zullen dus veel
fruitbakjes staan. Deze bakjes konden worden
besteld en u kon ze kopen voor uzelf of voor een
ander. De opbrengst is voor het Kerk in Actie project
“Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia,
met name Bogota”. Onderstaand ziet u dat de
voorbereidingsgroep al erg actief is geweest.

Vesperdienst aanstaande woensdag 10 nov.
Gedurende ruim anderhalf jaar zijn er geen vespers
meer geweest in de Petruskerk. Daarom vonden
enkele gemeenteleden het weer de hoogste tijd
worden om er maar weer eens even een te gaan
houden. Het thema is ‘Van U is de Toekomst’.
De vesper begint om 19.00 uur en duurt ongeveer
een half uur. Na afloop is er gelegenheid om een
kopje koffie/thee te drinken en evt. na te praten.
Een rustmomentje in een drukke tijd. Komt u ook?
Wilt u ook een bijdrage leveren aan deze
nieuwsbrieven, een mooie gedachte delen of een
bijzondere gebeurtenis? U bent van harte welkom.
Mail of bel ons maar (zie onderstaande gegevens).
Met een hartelijke groet,
Lidy te Hennepe, Tineke van Middelkoop en Fred
Haandrikman
Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en
Dieren N-O
E-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl
Tel. 06-21595529
Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van
nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via e-mail:
pkn.spankeren@ziggo.nl
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