ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Θ.Ν.Π.- Ν.4301/2014)

Ανακοίνωση για τη δημόσια επαναλειτουργία της εκκλησίας
από την Κυριακή 7/6/2020 και για όσο ισχύει η υπάρχουσα νομοθεσία
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, αγαπητοί φίλοι και διαδικτυακοί επισκέπτες,
ευχόμαστε όλοι να είστε καλά όπως και οι οικογένειές σας.
Η «επόμενη μέρα» στην εκκλησιαστική ζωή θα είναι διαφορετική από αυτήν που είχαμε προ κορονοϊού.
Είναι μια δύσκολη περίοδος που απαιτεί από όλους μας υπομονή, πνεύμα ανοχής, κατανόησης και
προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα, παράλληλα με την πίστη και εμπιστοσύνη στον Κύριό μας Ιησού
Χριστό. Οι συνθήκες υγιεινής είναι ύψιστης σημασίας για την προστασία όλων μας.
Στο πλαίσιο αυτό το Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας μας, έχοντας συμβουλευτεί τόσο τους ειδικούς
επιστήμονες όσο και αδελφούς από άλλες εκκλησίες που ήδη επαναλειτούργησαν και λαμβάνοντας
υπόψη την υπάρχουσα νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των εκκλησιών αποφάσισε την
επαναλειτουργία της δημόσιας σύναξης της εκκλησίας μας ως εξής:
1. Θα συνεχιστεί κανονικά η διαδικτυακή μετάδοση των συνάξεων όπως γινόταν όλο το διάστημα.
Συνεπώς όσοι δεν αισθάνονται άνετα ή δεν μπορούν να έρθουν στην λατρεία (ευπαθείς ομάδες
κτλ) μπορούν να την παρακολουθήσουν από το σπίτι τους.
2. Με πνεύμα αγάπης, κατανόησης αλλά και ευθύνης συστήνουμε στους αδελφούς που ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες αλλά και εν γένει σε όσους είναι >70 ετών να μην έρθουν στην εκκλησία αλλά να
την παρακολουθήσουν αν μπορούν διαδικτυακά. Το ίδιο ζητούμε και από οικογένειες που έχουν
πολύ μικρά παιδιά.
3. Ο μέγιστος αριθμός των προσώπων που επιτρέπεται να βρεθούν εντός της εκκλησίας είναι 100
άτομα. Για αυτό το λόγο και για να εξυπηρετηθούν όσοι περισσότεροι αδελφοί γίνεται,
ενδεχομένως να γίνουν 2 λατρείες την Κυριακή αν και εφόσον ο αριθμός ξεπερνάει κατά πολύ τους
100. Η 1η στις 10:00πμ και η 2η στις 12:00.
4. Για να συμμετέχετε σε μια από τις ώρες αυτές πρέπει από αύριο Δευτέρα να δηλώσετε συμμετοχή
τηλεφωνικά στην γραμματεία της εκκλησίας 23510-23475 από τις 09:00-14:00. Η προθεσμία
υποβολής ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής δήλωσης είναι μέχρι την Πέμπτη της κάθε εβδομάδας.
Έπειτα και μέχρι την Παρασκευή θα ενημερωθείτε είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά για να
επιβεβαιωθεί η συμμετοχή σας σε μια από αυτές. Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων για
οποιαδήποτε λατρεία θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
5. Η είσοδος στην εκκλησία θα είναι ελεγχόμενη. Εφόσον έχετε λάβει μήνυμα ή τηλεφώνημα
επιβεβαίωσης, το όνομα σας θα βρίσκεται στη λίστα εισόδου και θα σας επιτρέπεται η είσοδος.
Όσοι προσέρχονται θα οδηγούνται από τους υπεύθυνους σε καθορισμένες θέσεις, τηρώντας τις
απαραίτητες αποστάσεις
6. Για την είσοδο στην εκκλησία είναι απαραίτητη η χρήση μιας υφασμάτινης μάσκας, ένα μέτρο
προστασίας που θα ισχύει σε όλους τους παρευρισκομένους πιστούς στην εκκλησία.
7. Δεν θα υπάρχει κοινή υμνωδία από το εκκλησίασμα ούτε χορωδία
8. Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας ατομικό αντισηπτικό χεριών για άμεση και γρήγορη χρήση καθώς
και ένα μπουκαλάκι νερό και όσοι επιθυμούν να έχουν την προσωπική τους Αγία Γραφή.
Αδελφοί ξέρουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα μας δυσκολεύουν, μας αποσυντονίζουν και δικαιολογημένα.
Όμως καθώς είμαστε εκκλησία Χριστού, οφείλουμε όλοι μαζί με πνεύμα αγάπης, κατανόησης και
υπομονής να συνεργαστούμε για να προχωρήσουμε έχοντας πάνω από όλα στο νου ότι ο Κύριος είναι
αναλλοίωτος και αιώνιος.
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