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Wel/niet bezoeken erediensten 

Wij vragen u om dringend om bij onderstaande situaties niet de Erediensten te bezoeken: 

• Niet fit of lekker voelen. 

• Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, benauwdheid en lichte 
hoest. 

• Koorts 

• Huisgenoten/gezin met bovenstaande klachten. 

• In geval van hooikoortsklachten liever thuisblijven i.v.m. moeilijk onderscheid kunnen maken. 

• U positief getest bent op corona en u in thuisquarantaine zit. 

• Uw huisgenoot of nauw contact positief getest is op corona. 

• U recent uit het buitenland bent teruggekeerd.  
 

 
Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

• U wordt gevraagd de algemene richtlijnen van het RIVM te volgen.  
-Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand tot andere mensen. 
-Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
-Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik ze eenmalig. 
-Geen handen schudden. 

• Gemeenteleden worden één voor één (of per gezin) binnen gelaten en welkom geheten door een 
coördinator. Zo kunnen we de afstand van 1,5 meter garanderen. De coördinator doet een korte 
screening en wijst u de weg verder de kerk in. 

• Bij de ingang komt op een statafel handendesinfectie te staan. Wij verzoeken u hiervan gebruik te 
maken. 

• De weekbrief wordt niet uitgedeeld maar kan van een tafel gepakt worden.  

• U kunt via rechter gangpad omloop naar het koor lopen. Linker gangpad is afgesloten (zie 
plattegrond). 

• Op het koor loopt men via rechter pad naar achteren. Banken worden met lint afgezet zodat men niet 
kan gaan zitten (zie plattegrond). 

• U krijgt van de tweede coördinator een zitplaats toegewezen. Hierover kan niet gediscussieerd 
worden. Op ‘de eigen plek’ zitten is in de meeste gevallen niet mogelijk. 

• Het koor wordt van voor naar achter ‘gevuld’ zodat er niet langs gemeenteleden gelopen hoeft te 
worden.  

• De bankrijen worden om en om gebruikt en de zitplaatsen worden diagonaal (dus niet voor en achter 
elkaar) toegewezen om voldoende afstand te creëren. 

• De zitplaats naast het gangpad blijft vrij. 

• Tussen de kerkgangers moet een afstand zitten van 1,5 meter. Huisgenoten/gezinnen mogen wel bij 
elkaar zitten. 
 

 

Verlaten van de kerk 

• Na afloop van de dienst wordt bank voor bank de kerk verlaten. Dit gebeurt op aanwijzing van de 
aanwezige coördinator. Na de dienst blijft u dus nog eerst even op u plek staan. 

• Er wordt van voor naar achter gewerkt zodat er niet langs elkaar heen gelopen hoeft te worden. Op 
het koor verlaat eerst de linker bankrij en dan vervolgens de rechter bankrij de kerk (gezien vanaf de 
kansel). 

• U verlaat de kerk via linker gangpad omloop gezien vanaf het koor (zie plattegrond). 

• Wij vragen u om direct de kerk te verlaten. Er worden geen gesprekken gevoerd in de omloop. 
 

 



Overige maatregelen 

• Wij vragen u alleen in dringende gevallen gebruik te maken van het toilet.  

• Wij verzoeken u om op het kerkplein en fietsenstalling de algemene voorschriften van de overheid te 
volgen (1,5 meter afstand, voorschrift maximale groepsgrootte). 

• Graag jassen meenemen in de banken. Wij verzoeken u geen gebruik te maken van de garderobe. 
 

 

Collecten 

Bij de in- en uitgang staan drie collectebakken. Doelen van de collecte gaat via reguliere rooster. Deze staan 

vermeld in de weekbrief en kerkbode en worden aan het begin van de dienst afgekondigd. Gemeenteleden 

hebben de keus of ze bij binnenkomst of na afloop van de dienst hun bijdrage doneren om zo filevorming te 

voorkomen. 

 

 

Plattegronden looproutes aanvang en na afloop. 

 

 
Looproute aanvang dienst 

 

 

 
Looproute na afloop dienst 


