Protocol logistiek rondom de erediensten in ons kerkgebouw. Versie Gasten.
Hieronder volgen voorschriften en procedures waarvan de kerkenraad u vriendelijk verzoekt ze in
acht te nemen.
Algemeen:
-

-

Het betreden van toilet, keuken en garderobe is voor en na de eredienst niet toegestaan.
Het toilet is tijdens de eredienst alleen te gebruiken in noodgevallen.
Er zijn voorzieningen om handen te desinfecteren of het toilet te reinigen.
Reinig/desinfecteer na bezoek van het toilet alle zaken die u aldaar hebt aangeraakt.
Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een ouder het toilet bezoeken.
Neem uw jas en een eigen Bijbel mee naar de kerkzaal/galerij.
Er wordt tijdens de eredienst niet gecollecteerd. Op de tafel voor de garderobe liggen de
beide collectezakken (voor kerk en deurcollecte) en staat het busje voor het adoptiefonds.
Na afloop van de dienst kunt u bij het verlaten van de kerk uw gave hierin deponeren.
Door uw komst naar de kerk om de eredienst bij te wonen bevestigt u dat u de RIVMrichtlijnen in acht nam en neemt.

In de ochtenddienst kunnen wij tot nader order geen gasten verwelkomen. In de middagdienst zijn er
meerdere plaatsen onbezet.
Wanneer u voornemens bent een middagdienst te bezoeken dan wordt u verzocht dit per email aan
br. Jaap Mauritz op te geven: jaap.mauritz@gmail.com of: jaap.mauritz@dnb.nl
U kunt dat ook telefonisch doen: +31 6 524 96 126
Uiterste datum/uiterste tijdstip aanmelding: zaterdag, voorafgaande aan de zondag, om 18.00 uur.
Wanneer u zich niet bijtijds aanmeldt kunnen wij u geen toegang tot de middagdienst verstrekken.

Bezoek aan het kerkgebouw en de kerkzaal/galerij:

-

-

-

-

-

-

Bezoek eerst thuis het toilet voordat u naar de kerk gaan. Aan de ouders van de kinderen
wordt met name gevraagd dit standaard te doen.
Kom op tijd naar de kerk. Voorkom “filevorming en vertraging” in de nauwe hal en gangen
van ons kerkgebouw/onze kerkzaal en galerij.
Vermijd samenscholing voorafgaande aan de eredienst op het kleine plein voor de ingang
van de kerk. Als u moet wachten doe dat op gepaste afstand van elkaar.
Buiten voor de ingang staat er een koster die u toegang geeft tot het kerkgebouw. Het kan
voorkomen dat u even dient te wachten.
Na het betreden van de hal en gang dient iedereen zijn handen te desinfecteren. Daartoe
staat er voor de ingang garderobe en pomp met desinfecterende vloeistof. Ook daar staat
een koster.
Raak na het betreden van het gebouw zo weinig mogelijk zaken aan. Denk aan deurknoppen,
banken, leuningen enz.
De ingang achter naar de kerkzaal is gesloten. Deze mag alleen gebruikt worden als er tijdens
de dienst iemand het toilet moet bezoeken (alleen voor hoge nood).
Er is op de plattegrond van de aangepaste indeling van de kerkzaal en galerij een looproute
(groene pijlen) uitgezet waarbij de leden de kerkzaal uitsluitend mogen betreden door de
vooringang onder het orgel. Wijk hiervan niet af.
Naast de kansel staat een ouderling of diaken, die u uw zitplaats(en) aanwijst. U wordt
vriendelijk verzocht deze aanwijzing op te volgen.
Eenmaal in de kerkzaal/op de galerij loopt u direct naar uw zitplaats(en). Wijk hiervan a.u.b.
niet af. Tenzij na overleg met de ouderling of diaken.

Na het uitspreken van de zegen of de zegenbede gaat iedereen weer zitten.
Slechts op afroep van de ouderling/diaken van dienst verlaat u de galerij of kerkzaal.
Afroep zal zodanig geschieden dat voldoende onderlinge afstand wordt gewaarborgd.
Neem uw jas, hoed en Bijbel enz. mee naar huis.
Wanneer de kerkzaal/galerij wordt verlaten wordt dat via de looproute (rode pijlen) gedaan.
Wijk hiervan niet af.
De collectezakken hangen in de garderobe bij de kapstok voor de kinderen. U kunt daar uw
collectegeld offeren.
Verlaat daarna het kerkgebouw.
Vermijd ook samenscholing na de eredienst op het kleine plein voor de ingang van de kerk.
Als u moet wachten doe dat op gepaste afstand van elkaar.

