
Instructie gemeenteleden 
 

Algemene voorschriften 

De rijksoverheid heeft algemene voorschriften opgesteld die overal geldend zijn. 

- 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. 

 

Wel/niet bezoeken kerkdiensten 

Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. 

 

Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of 

benauwdheid: u en uw huisgenoten blijven thuis. 

 

Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 

70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. We adviseren u 

de diensten niet bij te wonen. 

 

Bijwonen kerkdiensten 

- U wacht buiten de kerk op anderhalve meter afstand van andere 

kerkgangers tot u naar binnen kunt. 

- U betreedt de kerk via de hoofdingang. 

- De kosters vragen naar uw gezondheid. 

- U reinigt uw handen met het aanwezige desinfecteermiddel. 

- De garderobes zijn niet in gebruik. U dient jassen e.d. mee te nemen naar 

uw zitplaats. 

- U betreedt de kerkzaal via de linker- of rechteringang van de kerkzaal op 

aanwijzing van de kosters. 

- U neemt plaats op de door de kosters aangewezen plek. 

- De eerste twee zitplaatsen grenzend aan de gangpaden moeten vrij 

gehouden worden. 

- Tijdens de diensten wordt gezongen door de kosters en de ouderling van 

dienst. Het is voor kerkgangers toegestaan mee te neuriën.  

- Er worden in de kerk geen collectes gehouden. U kunt uw gaven op de 

inmiddels gebruikelijke wijze geven (Givt, overmaken, envelop met inhoud 

bij de penningmeester bezorgen). 

- Na afloop van de dienst neemt iedereen weer plaats op zijn of haar 

zitplaats. 

- De kosters geven aanwijzingen voor het verlaten van het kerkgebouw. 

- Toiletgebruik moet tot een minimum worden beperkt. Het toilet in de hal 

van de kerk (vanuit de kerkzaal gezien rechts voorin) is geopend. 

 

 

 


