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Naam gemeente
Protestantse Gemeente te
Rijssen “Open Hof”
Adres
Stationsdwarsweg 2
Postbus 134
7460 AC Rijssen
telefoon
0548 -521 374

Beste gemeenteleden van de Open Hof

Website
www.openhof-rijssen.nl

Wat fijn dat wij op zondag 23 augustus a.s., na 5 maanden afwezigheid, weer samen kunnen komen in
de Open Hof. Als kerkenraad zijn we daar erg blij mee en heten u van harte welkom!
Om samen te kunnen komen moeten wij echter als kerk voldoen aan een aantal regels van het RIVM,
waarbij uw gezondheid en die van uw naasten het belangrijkste is. Om alles zo goed mogelijk in banen
te leiden hebben wij als Open Hof een gebruikersplan opgesteld. U vindt dit op de website en het ligt in
de hal van de kerk.
Uitgangspunt zijn de regels van het RIVM:




Houd 1,5 meter afstand van elkaar als u niet één huishouden bent
Desinfecteer uw handen
Blijf thuis bij klachten

In onze kerk is plaats voor 98 personen, 8 daarvan zijn voor de predikant, ambtsdragers, organist,
zangers en zangeressen en de koster. Voor de gemeente leden zijn dan nog 90 zitplaatsen
beschikbaar.
Startzondag 23 augustus
Voor de startzondag zijn alle gemeenteleden uitgenodigd! U kunt zich voor de kerkdienst en de andere
activiteiten opgeven bij uw wijkouderling vóór maandagavond 17 augustus.
Reserveren voor de kerkdiensten na de Startzondag via Kerktijd
Omdat we maar 90 kerkgangers kunnen ontvangen, gaan we met een reserveringssysteem werken.
Dit reserveringssysteem heet Kerktijd. Iedereen die de nieuwsbrief per email ontvangt, heeft op 3
augustus een email van Kerktijd ontvangen. In deze email vindt u een link naar de website van kerktijd.
Op deze website kunt u zich registeren. Dit registreren hoeft maar één keer.
Via Kerktijd worden wekelijks op maandag 90 mensen uitgenodigd om de kerkdienst bij te wonen per
email of per telefoon. Wilt u de kerkdienst bijwonen dan moet u de uitnodiging actief accepteren.
Accepteert u de uitnodiging niet vóór woensdag, dan vervalt uw uitnodiging en wordt er iemand
anders uitgenodigd op woensdag. Voor de volgende kerkdienst worden eerst de mensen uitgenodigd
die de voorgaande dienst niet uitgenodigd zijn. Op deze manier krijgt iedereen evenveel gelegenheid
om de kerkdiensten bij te wonen.
De mensen zonder email adres worden gebeld door de ouderling.
Per gezin graag één reservering aanmaken met het aantal personen dat de kerkdienst bijwoont. Per
echtpaar graag één reservering aanmaken met 2 personen. Gaat u altijd samen met vriend of vriendin
naar de kerk en u wilt graag samen worden uitgenodigd, dan kan één van beiden zich aanmelden en
reserveren voor 2 personen.
Oppas, kinderkerk, tienerdienst
Kinderen voor de oppas tellen niet mee voor het aantal kerkbezoekers en hoeven niet opgegeven te
worden.
Kinderen die naar de nevendienst gaan hebben een stoel in de kerkzaal en tellen wel mee bij de
reservering.
Kinderen en tieners blijven in hun resp. zalen en komen niet terug in de kerkzaal.

2

Geen email?
De mensen die geen email gebruiken en wel graag uitgenodigd willen worden, verzoeken wij contact
op te nemen met hun wijkouderling. De wijkouderling zorgt er voor dat u geregistreerd wordt in
Kerktijd.
Bent u eenmaal geregistreerd in Kerktijd, dan krijgt u uw uitnodiging per telefoon.
Ingang kerkgebouw:
De ingang wordt verplaatst naar de ‘nooduitgang’ (bij de kapstokken) aan de Stationsdwarsweg. U
wordt ontvangen door een ouderling en een diaken. Zij zullen uw naam registreren. In de hal is
gelegenheid om uw handen te desinfecteren. De garderobe wordt niet gebruikt. U wordt verzocht uw
jas, paraplu en eventueel rollator mee te nemen in de kerkzaal.
Zitplaats wordt toegewezen.
Bij de ingang van de kerkzaal wordt u door de koster en een diaken naar uw plaats gebracht. Om
kruisend verkeer te voorkomen, wordt de kerkzaal van achteren naar voren gevuld. Het is goed
mogelijk dat u niet op uw favoriete plaats komt te zitten. U wordt gevraagd om de stoelen niet te
verplaatsen. Deze staan op 1,5 meter afstand van elkaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor de
mensen uit één huishouding. Wij willen u van harte vragen om deze RIVM regel te respecteren en er
naar te handelen.
Verlaten van de kerk
Wilt u na de zegen weer gaan zitten? De kerkzaal wordt rij voor rij verlaten. Wacht s.v.p. tot u wordt
gevraagd om op te staan.
Ouders van de kinderen van de oppas- en van de kindernevendienst kunnen als eerste de kerk
verlaten en hun kinderen ophalen.
Vak C en D verlaten de kerkzaal via de nooduitgang bij de Jumbo. Vak A en B verlaten de kerkzaal via
de ingang van de kerkzaal. Houd u ook bij het verlaten van de kerkzaal s.v.p. voldoende afstand.
Beide collectes zijn bij de uitgang van de kerkzaal. Wij vragen u vooral gebruik te maken van de GIVT
app.
Toiletten
De toiletten zijn geopend en u kunt er gebruik van maken. Wilt u dit echter zo min mogelijk doen.
Wij hopen dat bovenstaande informatie duidelijk en voldoende is. Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u altijd contact opnemen met uw wijkouderling.

Namens het voorbereidingsteam,
Met vriendelijke groet,

Arend Smit
Kerkrentmeester

