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202 1-05-15   aangepast CORONAPROTOCOL   
 

1. Bij binnenkomst van de kerk en bij het verlaten van de kerk wordt u dringend verzocht een 
mondkapje te dragen, als u op uw stoel zit mag het kapje weer af. 
 

2. Als u tijdens de dienst u toch moet verplaatsen, zet dan uw mondkapje weer op. 
 

3. Kom alleen binnen via de voordeur. Daar zijn twee leden van de kerkenraad aanwezig. Eén 
helpt u uw handen te ontsmetten en vraagt u of u niet ziek bent of klachten heeft 
(verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts). Als u onverhoopt toch 
één van deze klachten heeft, wordt u niet toegelaten. Houd op het pad 1,5 meter afstand 
tot elkaar en blijf zo nodig even wachten. Binnen houden we ook 1,5 meter afstand tot 
elkaar. We schudden geen handen. 
 

4. Na het desinfecteren van uw handen schrijft u uw naam op de lijst van aanwezigen. 
 

5. Het tweede kerkenraadslid zorgt ervoor dat iedereen netjes gaat zitten. Er zijn zitplaatsen in 
de achterbanken voor mensen uit één gezin. In het midden staan stoelen per twee. Als u uit 
één gezin komt, kunt u naast elkaar gaan zitten. Als u plaats kunt nemen in de banken direct 
links en rechts van de deur, kunt u dat doen. Anders volgt u een éénrichtingsroute: 
rechtsom naar achteren en dan alsmaar linksom tot u een zitplaats vindt. We houden onze 
jassen bij ons (de garderobe gebruiken we niet). Als u eenmaal zit, blijf dan zitten en ga niet 
meer lopen, tenzij dat echt noodzakelijk is. Zet dan uw mondkapje weer op. Als u voor of 
tijdens de dienst naar het toilet moet, let dan op dat u daar niet met meer dan twee 
personen tegelijk bent. In de garderobegang zijn schoonmaakmiddelen aanwezig om voor 
en na het toiletbezoek de deurklinken schoon te maken. 

 
6. Als het weer het toelaat, laten we tijdens de dienst de voordeur en de achterdeur open voor 

een goede ventilatie. 
 

7. Tijdens de dienst wordt er niet door ons gezongen. De organist zal het orgel bespelen en wij 
mogen ons gelukkig prijzen dat we enkele goede voorzangers in ons midden hebben, die, 
indien mogelijk, de liederen voor ons zullen zingen.  

 

8. Er wordt gecollecteerd “met de stok”.  
 

9. Na afloop van de dienst blijven we niet praten. Zet uw mondkapje weer op zolang u binnen 
bent. Er is helaas geen koffie. We vertrekken per rij stoelen en daarna de banken. Een lid 
van de kerkenraad geeft daarbij aanwijzingen. We vertrekken via de voordeur. 

 
Dank voor uw medewerking, we rekenen op u, zo bestrijden we samen het virus en kunnen we zo 
lang mogelijk bij elkaar komen. 
 
Met deze maatregelen wensen wij u een fijne dienst. 
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