Geachte leden en bezoekers van de Andreaskerk,
Sinds 15 maart is het niet mogelijk geweest om op zondagochtend diensten in de Andreaskerk
bij te wonen. Dankzij live-uitzendingen waren we wel verbonden met de kerk, maar dit vervangt
natuurlijk niet het zondagse kerkbezoek.
De versoepeling van de coronamaatregelen door de Rijksoverheid en de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN) maakt het mogelijk om op zondag weer samen te komen. Daarvoor zijn een
aantal basisregels door de PKN opgesteld: “Er wordt 1,5 meter afstand gehouden. De
kerkgebouwen zijn daarop ingericht en hebben een gebruiksplan, vooralsnog is er geen
gezamenlijke zang en blijven mensen met klachten thuis. Er is extra aandacht voor
schoonmaak. Extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare mensen en mensen boven de 70.”
De Andreaskerk heeft een gebruiksplan gemaakt waardoor het mogelijk is om op een veilige
wijze kerkgangers op zondagochtend te ontvangen. Op het gebruikelijke tijdstip van 10.30 uur.
U bent van harte welkom op:
● Zondag 5 juli
● Zondag 12 juli
● Zondag 30 augustus (na de zomerstop)
Wel bent u verplicht zich vooraf aan te melden. Wij kunnen per zondag tussen de 28 en 56
personen ontvangen. Huishoudens mogen bij elkaar zitten. Voor het overige geldt dat u te allen
tijde 1,5 meter afstand van elkaar moet houden.
Aanmelden kan tot en met donderdag 2 juli via luthersrotterdam.nl/aanmelden of per telefoon
bij de kosterij (010 - 422 24 72), bij voorkeur bellen op donderdagochtend. Op donderdag 27
augustus kunt u zich opnieuw op dezelfde wijze aanmelden voor de dienst van 30 augustus.
Over de periode vanaf september wordt u eind augustus geïnformeerd via de Maandbrief.
Het zondagse samenkomen zal er anders uitzien dan u gewend was. Achterop de brief vindt u
de regels zoals wij die hebben opgesteld. Deze nieuwe wijze van kerkbezoek zal van ons
allemaal aanpassingsvermogen vragen. Echter, wanneer u de instructies van de coördinatoren
volgt en wij rekening met elkaar houden, moet het lukken en zijn wij blij u weer te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,

Jeroen van Velzen
Voorzitter college van Kerkrentmeesters

De regels die we in de Andreaskerk hanteren:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Wanneer u coronagerelateerde klachten heeft zoals hoesten, niezen etc. kunt u de
Andreaskerk niet betreden;
We schudden geen handen;
Desinfecteer uw handen bij binnenkomst;
Zorg dat u op tijd aankomt (minimaal 5 minuten voor aanvang van de dienst). De deuren
van de kerk zijn vanaf 10.10 uur open;
U komt binnen via de hoofdingang van de kerk;
De deur bij het Katharinahofje is niet toegankelijk als ingang. De toiletten en ruimtes
(paardenkamer, kerkenraadskamer etc.) aan deze kant van het pand zijn gesloten;
Het Katharinahofje is alleen toegankelijk voor het stallen van fietsen;
Er wordt voor én na de dienst geen koffie gedronken;
Volg de instructies van de coördinatoren bij onder andere het toewijzen van uw zitplaats
en bij het verlaten van de kerk;
Maak alleen gebruik van het toilet onder de toren indien echt noodzakelijk. Volg daarbij
ook de instructies van de coördinatoren;
Er is geen collecte tijdens de dienst. Collecteschalen voor diaconie en kerkbeheer staan
bij de uitgang op de vitrine. U kunt uw collecte ook digitaal overmaken.

Collecte:
Veel gemeenteleden en bezoekers van de Andreaskerk hebben in de afgelopen periode
bijgedragen per bankoverschrijving of betaallink. Wij willen u daar hartelijk voor bedanken!
Ook in de komende periode kunnen we geen normale collectes houden. Wel is het mogelijk als
u de dienst bijwoont om na afloop uw bijdrage via de collecteschaal te geven. Uiteraard kunt u
ook de komende periode bijdragen aan de collecte per bankoverschrijving:
Diaconie Lutherse Gemeente Rotterdam
NL49 INGB 0000 0812 97
Kerkbeheer Lutherse Gemeente Rotterdam
NL25 INGB 0000 0476 82
Of digitaal via de betaallink die u vindt via www.luthersrotterdam.nl/gift
Vindt u het prettiger om uw bijdrage over te maken per acceptgiro? Dat is uiteraard ook
mogelijk. Speciaal daarvoor hebben we een acceptgiro bijgevoegd bij deze Maandbrief.

