
 

Dear friends, 

As you know we have been following closely the evolution of the Covid-19 pandemic as well as government 
and Church of England recommendations.  

Most people are very keen to go back to meeting on Sundays at the church building and we are looking at 
easing our way back into a new rhythm.  Clearly we will have to experiment in faith, safely and cautiously.   
As a church council we are suggesting a gradual return, starting ‘small’ and under ‘test conditions’.  At this 
stage there won’t be any youth work provision.  We aim to meet at Notre Dame de Lourdes in Bron for the 
first time on Sunday 5 July at 18h (the 1030 Zoom meetings will continue). 

To do this we will have to have a strict framework according to government and diocesan guidelines: 

1) If you wish to come to the service you must register with Ben (revbenharding@gmail.com) before 4pm on 
Saturday 3rd giving the name and contact details of all those concerned.  All contact details, (needed if 
anyone proves to be ill with Covid-19 and others have to be informed, will be treated as confidential and 
stored securely). 

2) You will have to wear your mask at all times inside the building, disinfect your hands at the door as you 
enter and participate in disinfecting the pews etc before and after the service. The toilets will not be 
accessible. 

3) There is a one-way system for moving round inside the building which must be followed and seating is 
marked out according to the distancing policy in force. Only couples or family groups who live together 
may sit together without the spacing. 

4) As large social gatherings of people are still discouraged, there will be no refreshments after the service 
and everyone must disperse afterwards and not congregate outside the building. Clearly we cannot 
embrace each other yet - despite our desire to “greet each other with a holy kiss”. 

6) If you have any symptoms typical of covid-19 (fever, cough, difficulty breathing, headache, sore throat, 
muscle pain, loss of sense of taste or smell) please stay at home, contact your doctor and let us know. 

7) In the first instance we are unable to sing, our worship will be musical but not sung!  We await the day 
when we can belt our worship out together with gusto!!   

The services online which have been so much appreciated will continue for some time. We are living in 
strange times with unprecedented conditions, but we hope to resume normal activities very gradually and 
in accordance with government and church advice as the situation evolves.  

Every blessing, 

the Trinity Team 

mailto:revebnharding@gmail.com


 ،دوستان عزیز

 و ھمچنین توصیھ ھای دولت و کلیسای انگلیس Covid-19 ھمانطور کھ می دانید ما از نزدیک تکامل پاندمی
 .را دنبال کرده ایم

 اکثر مردم بسیار مشتاق ھستند کھ یکشنبھ ھا در ساختمان کلیسا بھ جلسھ خود بروند و ما در تالش ھستیم تا
 راه خود را بھ یک ریتم جدید تسکین دھیم. بدیھی است کھ ما باید ایمان خود را با خیال راحت و با احتیاط

 آزمایش کنیم. ما بھ عنوان یک شورای کلیسا ما پیشنھاد می کنیم بازگشت تدریجی ، شروع "کوچک" و تحت
 "شرایط آزمایش" داشتھ باشیم. در این مرحلھ ھیچگونھ شرایطی برای کار جوانان وجود نخواھد داشت. ھدف
 ما این است کھ برای اولین بار در نوتردام د لوردس در برون برای اولین بار در روز یکشنبھ 5 ژوئیھ در

 .ساعت 18 مالقات کنیم (جلسات زوم 1030 ادامھ خواھد داشت)

 :برای این کار باید طبق چارچوب دستورالعمل ھای دولت و اشیاء ، یک چارچوب دقیق داشتھ باشیم

 اگر مایل بھ خدمت ھستید می توانید قبل از ساعت 4 بعد از ظھر روز شنبھ 3 با بن 
(revbenhading@gmail.com) ثبت نام کنید و مشخصات و مشخصات مخاطب را برای ھمھ افراد درج 
 و دیگران بھ اطالع داشتن ، در Covid-19 در صورت نیاز بھ اثبات بیماری) ، کنید. تمام اطالعات تماس

 .(صورت نیاز بھ محرمانھ بودن و بھ صورت ایمن نگھداری می شود

 مجبور خواھید بود کھ ماسک خود را ھمیشھ در داخل ساختمان بپوشید ، ھنگام ورود بھ خانھ ، دست ھای (2
 خود را در ضد عفونی کنید و در ضدعفونی کردن و غیره ھا قبل و بعد از خدمات شرکت کنید. توالت ھا در

 .دسترس نخواھند بود

 سیستم یك طرفھ جھت جابجایي در داخل ساختمان وجود دارد كھ باید از آن تبعیت شود و صندلي ھا (3
 مطابق با سیاست گذاري از راه دور مشخص شوند. فقط زوج ھا یا گروه ھای خانوادگی کھ در کنار ھم

 .زندگی می کنند ممکن است بدون فاصلھ ای کنار ھم بنشینند

 از آنجایی کھ ھنوز اجتماعات بزرگ اجتماعی دلسرد می شوند ، پس از انجام خدمات ، ھیچ گونھ خنک (4
 کاری صورت نمی گیرد و ھمھ باید پس از آن پراکنده شوند و در بیرون ساختمان تجمع نکنند. واضح است
 کھ ما ھنوز ھم نمی توانیم یکدیگر را در آغوش بگیریم - با وجود تمایل ما برای "سالمتی یکدیگر با یک

 ."بوسھ مقدس

 در صورت بروز عالئم معمولی کووید 19 (تب ، سرفھ ، مشکل در تنفس ، سردرد ، گلو درد ، درد (6
 عضالنی ، از بین رفتن حس طعم یا بو) لطفا در خانھ بمانید ، با پزشک خود تماس بگیرید و بھ ما اطالع

 .دھید

 در وھلھ اول کھ ما قادر بھ آواز خواندن نیستیم ، پرستش ما موسیقی خواھد بود اما آواز نمی خواند! (7
 !منتظر روزی ھستیم کھ بتوانیم عبادت خود را بھ ھمراه گوستو کمربند کنیم

 خدمات آنالین کھ بسیار مورد توجھ قرار گرفتھ اند ، مدتی ادامھ خواھند یافت. ما در شرایط عجیب و غریب
 با شرایط بی سابقھ ای زندگی می کنیم ، اما امیدواریم کھ فعالیت ھای عادی را خیلی تدریجی و مطابق با

 .توصیھ ھای دولت و کلیسا از سر بگیریم زیرا اوضاع در حال پیشرفت است

Aھمھ برکات تیم ترینیتی


