
 

Aan: Kerkleden, belangstellenden en bezoekers 
van de Churchplant E Oasis 
 
Rotterdam, 4 augustus 2020 
 
Betreft: Informatie betreffende de herstart van fysieke kerkdiensten 
 
Beste Broeders en Zusters, 
 
Met deze brief willen wij u graag informeren betreffende de herstart van de fysieke 
kerkdiensten in de maand september 2020. 
Per 1 juli 2020 heeft de Nederlandse overheid de corona maatregelen iets meer versoepeld 
maar de ‘anderhalve-meter-afstand’ samenleving is het nieuwe normaal tot nader orde. 
Hierdoor zal ons Kerkgenootschap, die ook bij deze samenleving hoort, de actuele maatregelen 
van de overheid en die van het RIVM moeten opvolgen.  
 
Het effectief uitvoeren van de maatregelen is belangrijk om besmetting te voorkomen. 
Een van de maatregelen is dat risicogroepen worden aangeraden om thuis te blijven. Tot de 
risicogroepen behoren de volgende personen die: 

● 70 jaar of ouder zijn 
● een luchtweg- en/of longprobleem hebben 
● een hartaandoening hebben 
● diabeet zijn 
● een nieraandoening hebben 
● een verminderde weerstand hebben 
● een ernstige mate van overgewicht hebben 

 
Indien u niet tot één van de risicogroepen behoort en de kerkdiensten graag zou willen 
bezoeken, dan wordt u hierbij vriendelijk doch dringend verzocht de gebruiksplan goed door te 
nemen. De gebruiksplan is al goedgekeurd door de verhuurder. Het volgen van de instructies is 
belangrijk voor continuering van onze diensten. 
 
Voorlopig zal alleen de Eredienst gehouden worden en geen Sabbatschool. 
Inloop : 10:30 uur -11:00 uur. 
Eredienst : 11:00 uur -12:00 uur. 
 
Voordat E Oasis haar kerkdeuren opent, zal het Kerkbestuur eerst een Let’s talk houden op 5 
september 2020,16:00 via zoom. Dezelfde gegevens dat voor sabbatschool wordt gebruikt 
geldt ook voor de Let’s talk moment. 
Klik op deze link en vul vervolgens indien nodig het wachtwoord. 
 
Meeting ID: 820 1342 9846 
Password: 375493 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-%2019/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.eoasis.nl/eLoasisT18/wp-content/uploads/2020/08/Gebruiksplan-ZDA-E-Oasis-V1.0.pdf
https://www.eoasis.nl/eLoasisT18/wp-content/uploads/2020/08/Gebruiksplan-ZDA-E-Oasis-V1.0.pdf
https://us02web.zoom.us/j/82013429846?pwd=REFka1BJUjNTTFU4YVlqZmIwMjZIUT09


 

 
Inschrijven voor de kerkdiensten kan via de website (aanmelden sabbatviering) of de eventbrite 
registratielink. 
 
Er zal ook een COVID-19 team (CVT) moeten worden samengesteld en hiervoor zijn vrijwilligers 
nodig. Bent u BHV ér, of wilt u graag helpen bij reiniging en ontsmetting van ons kerkgebouw, of 
wilt u graag helpen bij handhaving van de orde en veiligheid, dan kunt u zich gelijk aanmelden 
bij br. Wendly Willems. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Mocht u vragen hebben over de informatie in deze brief, dan kunt u contact opnemen met de 
Gemeentesecretaris. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Aicha Manuela-Martijn 
Kerk Whatsapp: +31 6 45571454 
Mail: secretariaat@eoasis.nl 
 

http://www.eoasis.nl/
https://www.eventbrite.nl/e/registratie-wekelijkse-sabbatviering-e-oasis-115782304991

