Weer naar de kerk!? Deel II
Op zondag 21 juni starten we door zowel ’s morgens als ‘s middags 30 kerkgangers te
verwelkomen in de Salemkerk. Dit zijn leden van Mandata Deï.
De voorbereidingscommissie, die zich bezig gehouden heeft met alle te nemen maatregelen om op een verantwoorde manier weer met een beperkt aantal leden in de kerk
te komen, heeft alle gezinnen en alleenstaanden ingedeeld in een groep. Die groep
heeft een code: De letters A t/m I voor de jonge gezinnen en de lettercombinaties ZA,
ZB, ZC … t/m ZT voor de overige gemeenteleden.
Als het goed is, ontvangt u in de week van 22 juni een brief of e-mail waarin staat in
welke groep u bent ingedeeld. Overigens zijn (de oudste) leden die al langere tijd helemaal niet meer de diensten bijwoonden niet in een groep ingedeeld.
Het is belangrijk om deze groep(scode) te onthouden, omdat we op die wijze gemakkelijk kunnen aangeven wanneer welke groep wordt uitgenodigd om een dienst bij te wonen. Zie bijvoorbeeld ook bij ‘Kerkdiensten’ in de eerstvolgende kerkbode. U kunt het
ook op de website van de Salemkerk vinden.
Bij de verdeling in groepen hebben de gezinnen met jongere kinderen voorrang gekregen. Zij mogen ongeveer 2 keer zo vaak naar de kerk komen als de anderen. Bij de indeling van de gezinnen met kinderen die nog niet naar de kerk kunnen zijn we er van uitgegaan, ook omdat er geen crèche is, dat dan één van de ouders met de jongste(n)
thuisblijft. Gezinnen met alleen een jong kind of alleen jonge kinderen die nog niet naar
de kerk gaan, worden niet als jong gezin, maar als ‘gewoon’ gezin ingedeeld.
Indien u geen brief of e-mail hebt ontvangen en u bent wel van plan om de diensten zo
mogelijk te bezoeken, dan verzoeken we u dat direct te melden aan diaken H. van der
Linden (hvanderlinden@gergemlisse.nl of 0252-421702), dan kunnen we de groepen
nog wat verder optimaliseren.
Tot 1 juli kunnen we met 30 (doop)leden de diensten gaan bijwonen en daarna met 200
(doop)leden. Dit zal gaan volgens een strikt protocol, waarover u allen schriftelijk geïnformeerd zult worden of inmiddels bent.
We hopen en bidden dat de regels verruimd zullen worden en we zien uit naar een tijd
dat we allen weer mogen opgaan!
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