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Kerkdiensten mogen vanaf 1 juli bezocht worden door meer dan 100 personen, waarbij het maximum aan-
tal kerkgangers bepaald wordt door de zogenoemde afstandseis van 1,5 meter. Bezoekers mogen vanaf 
een half uur voor aanvang naar binnen.  
 
Indien de kerkzaal ‘vol’ is zal er uitgeweken worden naar het catechisatielokaal dat daarvoor staat ingericht. 
Kerkbezoekers zullen worden geregistreerd en er kan gevraagd worden naar de gezondheid; de toegang 
wordt geweigerd aan bezoekers met koorts, verkoudheid en/of andere ziekteverschijnselen.  
 
Het kerkgebouw mag uitsluitend via de ingang van de Hoeksteen betreden worden. Jassen e.d. dienen 
meegenomen te worden in de kerkzaal. Bij het verlaten van de kerkzaal wordt de uitgang onder de toren 
gebruikt.   
Bij binnenkomst kan er gebruik worden gemaakt van de aanwezige desinfectiemiddelen. 
 
Er zal kinderoppas verzorgd worden.  
Brengen van kinderen (1 ouder) – via ingang Hoeksteen – trap naar beneden – door beneden-deur naar 
buiten – via Hoeksteen ingang naar kerkzaal.  
Ophalen kinderen (1 ouder) – uitgang onder de toren – via ingang Hoeksteen – trap naar beneden – door 
beneden-deur naar buiten. 
OpStap bijeenkomst wordt gehouden in de zaal achter de keuken. De kinderen kunnen daar naar toe ge-
bracht worden via de deur bij de kerkenraadsbank. Let bij het brengen van de kinderen en het weer terug-
gaan naar de kerkzaal op de 1,5 meter afstand. 
 
Het gebruik van de toiletten dient zoveel mogelijk beperkt te worden. 
 
De kerkzaal wordt voor, tijdens en na de dienst zoveel mogelijk geventileerd zonder gebruik te maken van 
de mixventilatoren - alle ramen dienen dus geopend te blijven.  
 
De kosters fungeren als coördinator (evt. geholpen door leden van de CvB) – zij wijzen de zitplaatsen aan 
en zorgen daarmee voor de vereiste afstand tussen personen en gezinnen.  De kerkzaal wordt van achter-
uit gevuld. Het is belangrijk dat zijn aanwijzingen goed worden opgevolgd. Banken en stoelen die niet ge-
bruikt mogen worden zijn voorzien van een teken. 
 
Psalmen mogen zachtjes door iedereen worden gezongen.  
 
Collecten dienen bij voorkeur overgemaakt te worden per bank of scipio. Bij het uitgaan van de dienst staan 
er bakken opgesteld voor de collecten. Collectebonnen kunnen weer op de eerste maandagavond worden 
gekocht. Het gebruik van bonnen en contant geld wordt echter i.v.m. hygiëne afgeraden.  
  
Na iedere dienst worden de gebruikte banken en stoelen grondig schoongemaakt, evenals deurknoppen en 
andere attributen die aangeraakt zijn.  
 
Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe! 

 


