Beste leden van de Lichtbron,
Met ingang van de maand juli worden er weer kerkdiensten in aangepaste vorm belegd.in
ons kerkgebouw.
Zoals u weet zijn er i.v.m. coronamaatregelen maar een beperkt aantal zitplaatsen
beschikbaar. Wij gaan eerst uit van 70 bezoekers inclusief de medewerkers.
Hieronder wordt nog eens omschreven hoe een en ander in zijn werk zal gaan. We beginnen
met wijk 1, maar voor de volgende weken zal het met de andere wijken op dezelfde wijze
gaan.
Voor iedere zondag kunnen leden, van wijk die aan de beurt is, zich vanaf vrijdagmorgen
9.00 uur, aanmelden om de dienst bij te wonen. Dit zal bij hen in de Scipio app zichtbaar
zijn.
Aanmelden als lid van betreffende wijk kunnen zich aanmelden tot vrijdagavond 24.00 uur
d.m.v. de scipio app.
Ouders/gezinshoofden kunnen hiermee ook leden van hun gezin aanmelden.
Voor een goed overzicht van de te verwachten personen verdiend dit de voorkeur, omdat er
bij personen van hetzelfde gezin geen 1,5 meter regeling geldt.
Leden van hetzelfde gezin dienen in de kerk dus ook bij elkaar te gaan zitten.
Mocht vrijdagavond blijken dat het maximum aantal nog niet is bereikt, dan zullen ook leden
van de volgende wijk bericht krijgen dat zij zich kunnen aanmelden (tot zaterdagavond 18.00
uur) net zolang tot het maximum aantal beschikbare plaatsen is bereikt.
Is het beslist niet mogelijk om u en uw gezin aan te melden met de app dan mag u, bij
voorkeur z.s.m., een mail sturen naar het kerkelijk bureau kerkelijkbureau@balkbrug.gkv.nl ,
met daarin duidelijk aangeven met hoeveel, en met de namen van de personen die
meekomen. Dan wordt u, handmatig toegevoegd aan de aanmeldingen. (NB: Zolang er nog
beschikbare plaatsen zijn)
De wijkoudste kan tot donderdagavond, op een andere manier, contact opnemen met leden
die op deze manier niet geïnformeerd of aangemeld kunnen worden. Deze kunnen dan ook
handmatig aangemeld worden.
We wijzen u er verder nog op dat de dienst, met beeld, ook te volgen is via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/244-Gereformeerde-kerk-vrijg-De-Lichtbron-Balkbrug
We vertrouwen op jullie medewerking en hopen dat alles zonder al te veel onvolkomenheden
zijn weg mag vinden en dat er voor niemand onverhoopt geen plaats meer zal zijn.

