
Beste gemeenteleden, 

We gaan weer open! Vanaf 13 sept, onze startzondag, zijn er weer gemeenteleden welkom in onze kerk, om daar de 
eredienst bij te wonen. 

Het heeft lang geduurd. We waren voorzichtig. We willen u en onszelf beschermen. Maar we denken dat we nu veilig een 
eredienst kunnen houden. 

Natuurlijk zijn er regels, waar iedereen zich aan moet houden, om alles veilig te laten verlopen. We hebben daar als 
kerkenraad zorgvuldig over nagedacht. We hadden daarbij hulp van een speciale werkgroep. Met elkaar is een protocol 
opgesteld. En daar gaan we ons aan houden. 

Als u de eredienst fysiek wilt bijwonen, dient u zich daar van tevoren voor op te geven (de Triage). 

Dat doet u telefonisch, bij de familie Kuipers. Tel: 0227-603708. U kunt zich opgeven voor de komende zondag. 

Op donderdagavond: 18.30-19.30 

Op vrijdagavond: 18.30-19.30 

Op zondagmorgen begint de dienst gewoon om 9.30. U kunt altijd de dienst online bekijken, dat blijft zoals het was. 

Vanaf 9.00 bent u, indien u zich hebt aangemeld, welkom aan de zijkant van de kerk. Dat is de algemene ingang. U houdt 
daar voldoende afstand van de andere mensen. U wordt in de hal welkom geheten. We vragen u naar uw gezondheid: 

Bent u verkouden? Hoest en/ of niest u? Heeft u koorts? Bent u benauwd? Andere corona gerelateerde klachten? Alleen 
mensen zonder klachten mogen binnen komen in de kerk. 

U desinfecteert uw handen en noemt uw naam. Die wordt aangekruist op de lijst. Er is geen garderobe, u houdt uw jas bij u. 

Een medewerker zal u uw plaats wijzen. Iedereen zit veilig op 1,5 meter afstand van elkaar. U blijft daar zitten, u gaat niet 
lopen of verplaatsen.  

Tijdens de dienst volgt u de instructies van de voorganger. 

Er is tijdens de dienst geen collecte.  

Na de dienst blijft u rustig zitten en wacht u op het teken van een medewerker, dat u de kerkzaal mag verlaten. Iedereen 
verlaat de kerk via de voordeur. U blijft daar niet in groepjes met elkaar praten en u houdt ook hier weer voldoende afstand 
van elkaar. 

We drinken voorlopig nog geen koffie met elkaar na de dienst in Ons Centrum.  

Wij zorgen er steeds voor, dat de kerkzaal schoon is, dat alle stoelen zijn gereinigd, dat de ruimte voldoende is gelucht en 
wordt geventileerd. 

De dienst wordt uitgezonden. Iedereen in de kerkzaal kan in beeld komen. U geeft daar automatisch toestemming voor, als 
u de kerkzaal betreedt. We willen u vragen om, als de uitzending is gestart, niet meer te praten.  

We hopen dat we op deze manier op een voor iedereen veilige manier weer een eredienst met bezoekers kunnen vieren. 

Regels algemeen: 
 
•    Was vaak uw handen. 
•    Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
•    Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
•    Schud geen handen. 
•    Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 
 
 

 


