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NB: voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij de scriba 

 

Indeling in groepen 

Groep A komt in de morgendienst 

Groep B komt in de middagdienst/avonddienst 

Gemeenteleden hebben bericht ontvangen tot welke groep zij behoren. 

 

Essentiële voorwaarden 

Essentieel is dat alle potentiële bezoekers van kerkdiensten zich verantwoordelijk weten voor zichzelf 
en voor de ander. 

a. Als men zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen van corona-infectie heeft, dan mag 
men niet naar de kerk komen. 

b. Als gezinsleden koorts hebben mag men niet naar de kerk komen. 

c. Als men zelf verkoudheidsklachten heeft mag men niet naar de kerk komen. 

d. Bovendien gelden de inmiddels gebruikelijke aanwijzingen van het RIVM als 
gedragsnormen in de kerk. 

Essentieel is dat kerkbezoekers bereid zijn zich te voegen naar de regels die door de kerkenraad zijn 
vastgesteld en verspreid onder de leden. 

Er mag niet geruild worden tussen verschillende groepen.  

De door het RIVM vastgestelde richtlijnen moeten worden gehandhaafd. Dat betekent: geen handen 
geven, hoesten in elleboog, tissues gebruiken en 1,5 meter afstand bewaren.  

De dienst is wel toegankelijk voor leden vanaf 70 jaar.  

Voor de dienst 

Volg altijd de adviezen van de koster op.  

Vermijd sociale ontmoetingen in en om de kerk. 

We verzoeken de gemeenteleden om een kwartier voor de dienst aanwezig te zijn. 

Tijdens de ochtenddiensten is er crèche in de zaal.  

Bij binnenkomst van het kerkgebouw wordt u verzocht uw handen te desinfecteren met de middelen 
die bij de ingang staan en direct door te lopen en plaats te nemen op de aangewezen plek.  

De kapstokken mogen niet gebruikt worden. Jassen/tassen kunt u op de lege plaatsen voor u leggen.  

De looppaden zijn aangegeven door middel van tape met een groene lijn, blijf zoveel mogelijk de lijn 
volgen. 



Zitplaatsen zijn aangegeven met een blauwe lijn op tape. De hartmaat van de eerste en de laatste 
persoon van een bank staat aangegeven op het tape.  

Banken die niet gebruikt mogen worden, zijn aangegeven met een rood kruis. 

Tijdens de dienst 

Iedereen wordt verzocht tegen de rugleuning blijven zitten. Zo blijft de 1,5 m afstandsnorm 
gehandhaafd.  

Toiletbezoek wordt sterk afgeraden. Mocht het voorkomen dat iemand naar het toilet moet, dan 
loopt hij/zij vooruit via de zaal de kerk uit volgens de looproute en komt hij/zij via de hoofdingang 
buitenom weer naar binnen. Met kleine kinderen gaat een ouder mee, die zorg draagt voor de 
vereiste ontsmetting.  

De koster houdt een aanwezigheidsregistratie bij. Deze zou in het kader van contactonderzoek 
kunnen worden opgevraagd bij de scriba. 

De deuren van de kerkzaal blijven open, zodat er zo min mogelijk contact is met het deurbeslag.  

Na de dienst 

Verlaat uw plaats op aanwijzing van de koster. Volg ook nu de looproute die met groen is 
aangegeven.  

Neem uw bijbels en hoeden en andere persoonlijke spullen mee naar huis.  

Bij de uitgang vindt u collectezakken in een rek, daar kunt u uw gaven kwijt. 

Vermijd sociale ontmoetingen in en om de kerk. 

De koster zorgt voor de desinfectie van deuren, kansel, katheder en de toiletten.  


