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 De vieringen in de Pauluskerk en corona-regels 
 We zijn van mening dat een uurtje met elkaar in de kerk zitten risico van besmetting meebrengt. 
 Echter dat risico is in te perken met een paar regels en met keuzes die u zelf daarin kunt maken. 

 Vanaf aanstaande zondag 30 januari 2022 is er weer ruimte voor vijftig kerkgangers en een 
 koor. 
 U hoeft zich niet vooraf aan te melden via de website.  Wij wijzen u ook op de mogelijkheid  om 
 gebruik te maken van de livestream die voorlopig blijft bestaan. 

 Nieuw is dat u een type II of type IIR masker moet dragen over neus en mond wanneer u 
 loopt door de kerk en bij uw zitplaats mag afdoen. 
 Deze mondneusmaskers houden kleine druppels tegen, waardoor je ook als drager beter 
 beschermd bent tegen het virus.  Wanneer u op uw plek zit mag het mondmasker af en u mag weer 
 meezingen. 

 Voor ieders gezondheid vragen we u om thuis te blijven bij onderstaande: 
 ●  Mensen met (milde) coronaklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

 lichte hoest of verhoging tot 38 graden of plotseling verlies van reuk of smaak. 
 ●  Mensen die coronapositief getest zijn en nog in de isolatieperiode zijn. 
 ●  Mensen die een huisgenoot hebben die coronapositief getest is of klachten heeft en zelf 

 niet in de uitzonderingen vallen waardoor quarantaine niet hoeft (booster langer dan een 
 week geleden of genezen van corona korter dan acht weken geleden). 

 Voor alle vieringen:  Klik hier om vanaf huis mee te vieren 

 Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat op vrijdagavond tussen 19.00 
 en 21.00 uur bespreken bij Bernadet Vos via 06-401 787 44 
 Let op: in de auto draagt u een mond- neusmasker. 

 We hanteren de coronamaatregelen van de Rijksoverheid. 
 We vragen u om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars gezondheid. 
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