Kerkplein 7 - 4651 AN Steenbergen

Scriba: Conny Bom – tel. 0167 – 56 47 45
connybom@autobom.nl

Beste mensen,

!! Positief nieuws !!
Na overleg van het moderamen/kerkenraad is besloten om vanaf zondag 23 januari 2022 de
kerkdeuren weer te openen voor de zondagse dienst. U mag dus weer in de kerk aanwezig zijn!
Omdat er over het algemeen genoeg plaats is voor iedereen, met inachtneming van de 1,5
metermaatregel, hoeft u zich niet vooraf aan te melden om de diensten bij te wonen.
Als u een dienst wilt bijwonen, en dat hopen wij van harte, dan bent u verplicht zich aan de volgende
huisregels te houden.
- Mondkapje verplicht bij binnenkomst, verplaatsingen binnen het kerkgebouw en verlaten van de
kerk (alleen op uw plaats mag deze af).
- Houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand.
- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
- Het is verplicht de aangegeven looproutes en aanwijzingen voor het toewijzen van een zitplaats
(geen vaste zitplaats mogelijk) op te volgen.
- Gemeentezang is NIET toegestaan maar er kan per dienst een koortje van maximaal 3 personen
zingen.
Voor dit koortje kunt u zich aanmelden bij Tiny Reink, telefoon: 06 28 26 75 79 of e.reink@ziggo.nl.
- Toiletbezoek in kerk graag beperken (mondkapje moet dan ook gebruikt worden).
- Mensen met Corona gerelateerde ziekteverschijnselen (verkouden, koorts e.d.)kunnen de dienst
niet bijwonen. Dit geldt ook voor de mensen die tot ditzelfde huishouden behoren.
Autodienst en koffiedrinken na afloop van de dienst is helaas nog niet mogelijk.
Omdat de kachel tijdens de dienst niet aan kan vanwege Corona (dit heeft te maken met de
luchtcirculatie) is het kouder in de kerk dan u gewend bent.
De kerkrentmeesters zorgen ervoor dat de kerk maximaal is opgewarmd voordat de dienst begint maar
deze koelt daarna natuurlijk wel af.
U kunt hiermee rekening houden door warme(re) kleding aan te trekken.
Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met mij op.
Namens de Hervormde Gemeente Steenbergen – PKN
Conny Bom-Hensen
connybom@autobom.nl - Tel. 0167 – 56 47 45

