Michaëlkerk, Eindhoven, 26 maart 2020
Betreft: laatste stand van de besluiten ten aanzien van de activiteiten in de gemeente.
Deze gelden totdat de overheid nieuwe maatregelen afkondigt.

Beste leden en belangstellenden,
Velen van jullie hebben op dinsdag 24 maart een email ontvangen met de boodschap dat vanaf dat moment alle
bijeenkomsten verboden zijn. Echter, de overheid is nog zoekende en heeft op 25 maart de richtlijn iets
versoepeld. De Mensenwijdingsdienst kan met inachtneming van de afstand, wél doorgaan met gemeente erbij.
We willen graag meehelpen om de gezondheid te stimuleren en houden ons daarom aan de richtlijnen van de 1,5
meter afstand.
- Om voldoende afstand te kunnen waarborgen, kunnen bij elke Mensenwijdingsdienst maximaal 7
deelnemers fysiek aanwezig zijn.
- Er wordt geen communie uitgereikt aan de aanwezigen.
- Je komt alleen naar de kerk wanneer je voldoende zekerheid hebt dat je niemands gezondheid door je
aanwezigheid in gevaar brengt.
- Er zal geen kinderdienst meer zijn tot wanneer alle bijeenkomsten weer mogelijk worden zonder de
beperking van de 1,5 meter-regel.
- Alle activiteiten behalve de Mensenwijdingdienst vervallen tot nader order.
- Helaas geldt dat ook voor de Jeugdwijding. We zijn nog aan het onderzoeken of die later in het jaar alsnog
gevierd kan worden.
Bijgevoegd treffen jullie een rooster aan van de mensenwijdingsdiensten voor de komende periode.
Om te kunnen waarborgen dat er niet méér dan zeven mensen komen of dat mensen bij de deur teruggestuurd
moeten worden, de volgende werkwijze:
- Je meld je tot uiterlijk drie dagen van te voren aan bij Fred Heutink (040-2814750, f.heutink@on.nl) voor
de diensten waarbij je aanwezig zou willen zijn. (Voor zondag 29 maart, uiterlijk zaterdagmiddag, 14.00
uur!)
- Bij meer dan zeven aanmeldingen voor een dienst moet er een selectie gepleegd worden. Hierbij zullen
degenen die het langst geen dienst bijgewoond hebben, voorrang krijgen.
- De mensen die zich voor een bepaalde dienst aangemeld hebben, krijgen tijdig bericht of ze de dienst
kunnen bijwonen.
- Als de overheid het beleid m.b.t. bijeenkomsten wijzigt, is dit makkelijk in te voeren in de huidige
werkwijze!
Binnenkort krijgen jullie een aangepaste versie van het gemeentebericht.
Verder zal Marie-Hélène jullie vanaf nu regelmatig een bericht sturen. Het gaat er natuurlijk om, dat we met
elkaar in verbinding blijven!
Wij zenden jullie een hartelijke groet en wensen goede moed in deze verwarrende en ook bijzondere tijd.
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