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• Zondag 28 juni 2020 een kerkdienst om 14.00 uur voor kinderen en hun ouders 

• Vanaf zondag 5 juli 2020 twee kerkdiensten per zondag (10.00 uur en 17.00 uur) 

• Alleen gemeenteleden worden uitgenodigd; gasten moeten vooraf worden gemeld bij de scriba 

• Aanwezigen verdeeld naar wijken; 1 wijk per dienst, indeling van de straten per wijk wordt via De Zaaier, 

Het Visnet en de website bekend gemaakt (uitzonderingen in overleg met scriba/predikant) 

• Live uitzending via de website van Kerkomroep.nl  

• De wijkouderling is ouderling van dienst; René en Gert zijn reserve 

• Mensen met gezondheidsklachten moeten thuisblijven; mensen in kwetsbare groepen (gezondheid en 

leeftijd) moeten zich afvragen of het verstandig is dat zij de kerkdiensten bijwonen 

• Desinfecterende middelen bij ingang van de kerk 

• Welkomstbroeder of -zuster staat bij de ingang van de kerk; vraagt bezoekers of zij klachten hebben die 

kunnen wijzen op een corona-besmetting; zo ja, naar huis, anders vragen om handen te desinfecteren 

• Mensen wachten buiten of in het voorportaal van de kerk (op 1,5 meter van elkaar) en worden een voor 

een naar hun zitplaats in de kerk gebracht door coördinator (lid CvK) 

• Eenrichtingsverkeer; aan ‘kerkenraadskant’ de kerk in, aan de andere kant naar buiten 

• De predikant en ouderling van dienst nemen voor aanvang van de dienst plaats op stoelen die (1,5 meter 

uit elkaar) geplaatst worden voor de banken van de zijbeuk, aan de zijde van de kerkenraad 

• Bezoekers van de diensten wordt verzocht zo min mogelijk de toiletten te gebruiken 

• ’s Ochtends vanaf voorste bank en dan om de bank mensen plaatsen; ’s middags vanaf tweede bank van 

voren en dan om de bank mensen plaatsen; aan de ‘kerkenraadskant’ blijft 1,5 meter onbezet 

• Speciale wensen ten aanzien van zitplaatsen kunnen niet worden gehonoreerd 

• Mensen zitten alleen of als gezin bij elkaar, steeds op 1,5 meter van volgend gezin of persoon 

• De coördinator wijst na de dienst van achter naar voren per bank de mensen aan die de kerk mogen 

verlaten; hij ziet er tevens op toe dat mensen direct het voorportaal verlaten 

• Schoonmaak 

o na elke dienst worden preekstoel, orgel, katheder, beamer-paneel en deurknoppen gereinigd 

o na iedere zondag alle banken, toiletten etc. 

• Er wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt van de galerij en de zijbeuken van de kerk 

• Geen gebruik van garderobe; jassen en tassen meenemen naar de zitplaats in de kerk; gastenbijbels en 

psalmboekjes worden niet verstrekt 

• Kussentjes en bijbels na de dienst niet in de banken laten liggen 

• Geen gezamenlijke zang; circa 3 liederen op het orgel en circa 3 liederen via YouTube 

• Eventueel Beracha/zanggroep voor in de kerk zingen met ruime afstand van eerste bank en elkaar 

• Bij goed weer, na de dienst mogelijk een lied zingen op het kerkplein met min 2 meter afstand van elkaar 

• Ramen en deuren blijven open voor optimale ventilatie 

• Er is voorlopig geen oppas voor de kinderen 

• Collecten: we volgen het rooster; rek met collectezakken staat bij het uitgaan van de kerk in het voorportaal 

van de kerk; per zak een bordje met het collectedoel erop 

• Geen koffiedrinken na de diensten (eventueel bij mooi weer op het plein, koffie/thee klaarzetten en mensen 

kunnen elkaar ontmoeten met inachtneming van 1,5 meter afstand) 

• Avondmaalsviering 

o plaatsen 1,5 meter uit elkaar rondom de tafel 

o per bank avondmaalgangers naar voren laten komen 

o brood van te voren gebroken op de schalen; kleine gevulde bekertjes wijn op dienbladen 

o brood en wijn worden aangereikt door ouderling ‘op afstand’ 

• Dopen 

o in overleg met ouders gewone doophandeling door predikant (contactberoep) na handen 

gewassen te hebben. 

• Bevestiging ambtsdrager(s) 

o ivm contactberoep in overleg met ambtsdrager handoplegging (na handen wassen) 


