Instructies voor bijwonen kerkdienst
Algemeen:
• Als u ziekteverschijnselen heeft (verkoudheid, verhoging/koorts, hoesten,
benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak), blijft u thuis.
• Als u of een huisgenoot in afwachting is van een coronatest, of van de uitslag
daarvan, blijft u en uw eventuele gezin thuis.
• Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen.
• Voor de kinderen tot en met 3 jaar van uitgenodigde ouders is er crèche.
• De kerkdienst is (zowel tijdens de dienst als achteraf) te volgen (beeld en geluid)
via internet. Met uw komst naar de kerkdienst geeft u hiervoor uw toestemming.
Met uitzondering van de predikant en de ouderling van dienst zal niet ingezoomd
worden op aanwezigen.
Binnenkomst:
• Als u buiten in de rij staat, houdt u 1,5 meter afstand tot andere wachtenden.
• U wordt dringend verzocht om een mondkapje te dragen bij het binnenkomen van
de kerk. U doet het mondkapje af als u uw plaats inneemt, en doet het weer op
zodra u uw plaats verlaat. Graag het mondkapje tijdens de dienst op de houten
bank voor u leggen.
• Als u een gezin vormt, komt u als gezin (gezamenlijk) binnen.
• Bij binnenkomst dient u gelijk uw handen te desinfecteren.
• Het welkomstteam zal u vragen naar uw gezondheid en naar die van uw eventuele
gezinsleden.
• Iemand uit het welkomstteam begeleidt u naar uw plaats. Gezinsleden mogen naast
elkaar zitten. Ten opzichte van andere gemeenteleden wordt de afstand van 1,5
meter aangehouden.
• Houd uw verplaatsing zo minimaal mogelijk. Maak geen gebruik van garderobe of
kapstok. Neem uw jas mee in de kerkzaal.
• U volgt strikt de aanwijzingen van de koster en het welkomstteam.
Verblijf:
• Echtparen en gezinsleden dienen op het terrein van de kerk en binnen het
kerkgebouw bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie: tegelijk
binnenkomen, gezamenlijk als gezin plaatsnemen en ook weer als gezin (of alleen
gaande) het kerkgebouw/kerkterrein verlaten.
• Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij
voorkeur thuis).
• U wordt verzocht de Psalmen zachtjes en ingetogen mee te zingen.
• Bij de uitgang kunt u uw giften (alleen collectebonnen, geen brief- of muntgeld) in
de hal deponeren in daartoe bestemde bussen. Uiteraard kunt u uw giften ook via
de bank overmaken. Zie daarvoor de instructies op de website.
Vertrek:
• Verlaat uw plaats op aanwijzing van (hulp)koster. Een looproute is aangegeven,
uitgaande van eenrichtingsverkeer.
• Na het verlaten van de kerk: Begeef u naar uw woning. Vermijd sociale
ontmoetingen in en om de kerk. Ook bij korte ontmoetingen op het kerkplein vragen
we u dringend om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

1

•

Als u of eventuele gezinsleden na het bezoek van een kerkdienst klachten krijgen
die kunnen passen bij een coronavirusinfectie, vragen we u dit te melden bij de
scriba.
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
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