Roosendaal, 18 januari 2022
Beste gemeenteleden en bezoekers van de EGR,
We zijn ons als oudsten van de EGR bewust van diverse redenen om wel of geen bezoekers bij
erediensten aanwezig te laten zijn. Aan de ene kant is snelle overdracht van de heersende variant van
het Corona Virus, maar aan de andere kant is ons geestelijk welzijn en het gemis van het
gemeenschappelijk Onze Heer en Vader belijden ook een belangrijk gegeven.
Alles overwegende willen we met ingang van zondag 23 januari 2022 het weer mogelijk maken dat u
als bezoeker bij activiteiten aanwezig kan zijn. Dat is dan voor de zondagse erediensten op
zondagmorgen om 10:00 uur, maar ook bij de andere activiteiten zoals bidstond, dagstudie,
vrijwilligersochtend en Bijbelstudie 2.0.
Wel is het noodzakelijk om alle beschermingsmaatregelen te nemen die er nu mogelijk zijn. Dat
betekent voor ons allemaal:
•

•

•

•
•
•
•
•

U komt alleen als u en eventueel één of meerdere mensen uit uw huisgenoten de laatste 10
dagen geen positieve Coronatest-uitslag heeft gehad, u verder geen Corona
ziekteverschijnselen hebt en u ook niet verkouden bent;
U komt binnen via de hoofdingang, iedereen ontsmet zijn handen en gaat direct naar de
zitplaats van uw keuze en blijft op die plaats zitten; dus niet even rondlopen, elkaar aanraken
enz.; neem uw jas en eventueel handtas mee naar uw zitplaats;
U houd met allen die niet tot uw huisgenoten behoren 1,5 meter afstand; dus ook buiten
voordat u binnen komt en in de hal als u even niet verder kan lopen omdat een ander zijn
handen ontsmet;
U draagt bij elke verplaatsing altijd een mondkapje;
Alleen het Lofprijs & Aanbiddingsteam zingt en helaas kunt alleen het slotlied meezingen.
Na afloop verlaat u de zaal via de uitgang bij de parkeerplaats, u let er op dat u dan ook
voldoende afstand blijft aanhouden.
Helaas is er dus geen koffiedrinken na een dienst.
De verwarming staat zoals gebruikelijk wel aan, echter de bovenramen staan open om verse
schone lucht binnen te laten; houd er dus rekening mee dat het wellicht koeler aanvoelt.

Uiteraard blijft de mogelijkheid aanwezig om thuis de erediensten op zondag via de livestream bij te
wonen. Voelt u zich niet beschaamd als u dat om voor u belangrijke redenen doet, u bent net zo goed
deel van de gemeenschap, niet alleen van de EGR maar van Zijn Lichaam.
Namens de oudsten van de EGR,
EGR Kantoor, Albert.

