
WEER SAMEN NAAR DE KERK 

Huisregels 

Heeft u klachten dan blijft u thuis 
Denkt u hierbij aan verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.  

Maar ook hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak. 

Als iemand binnen het gezin of huishouden ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet iedereen 

thuisblijven. 

We houden 1,5 meter afstand  
Zowel buiten op het kerkplein of op de parkeerplaats als in de kerk bij lopen en zitten houden we afstand 

van elkaar. 

Beperk toiletbezoek 
Door toiletbezoek te beperken, verkleinen we de kans op besmetting. Voor noodgevallen is er zowel voor- 

als achterin de kerk 1 toilet beschikbaar. Dit toilet is voorzien van hygiënische doekjes, desinfecterende 

handzeep of -gel en papieren handdoekjes. 

Ontsmet uw handen bij binnenkomst en weggaan 
Er hangt/ staat een dispenser met desinfecteren gel bij de voor- en achterdeur. 

De gastheer of gastvrouw wijst uw plaats 
De wijkouderling en -diaken treden op als gastheer of gastvrouw om u uw plaats te wijzen en alles in 

goede banen te leiden. 

De garderobe wordt niet gebruikt, neem uw jas mee naar uw plek. 

Er wordt goed geventileerd. Het kan wat fris zijn in de kerk of tochten, houd daar rekening mee. 

Gezinnen of mensen binnen een huishouden kunnen naast elkaar zitten. Tussen gezinnen of huishoudens 

houden we ook afstand. 

  



Houdt rekening met de looproutes 
Zowel bij binnenkomst en uitgaan van de kerk, maar ook bij het wegbrengen van uw kind naar de oppas, 

gelden looproutes.  

Bij binnenkomst wijzen de gastheer of –vrouw u uw plaats. We beginnen daarbij achterin de kerk met vullen 

en werken naar voren. Gezinnen met jonge kinderen krijgen waar mogelijk een plekje vooraan in de kerk 

i.v.m. het kind-moment tijdens de dienst. 

Er is ook oppas in de crèche. U brengt uw kind dan via de achterdeur en verlaat de kerk via de achterdeur 

om door de voordeur plaats te nemen in de kerk. In tegenstelling tot onze gewoonte haalt u uw kind pas ná 

de dienst op uit de crèche om zo onnodig geloop te vermijden.  

Bij het uitgaan van de kerk kan vanaf beide zijden van de kansel (door de voor- en achterdeur) de kerk 

worden verlaten. Daarbij gaan mensen het dichtst bij de deuren eerst naar buiten. 

Voor de dienst 
Heeft u gasten of logées die meegaan naar de kerk? Meld het bij de scriba, Dries Siderius. Op deze 

manier kunnen we er samen voor zorgen dat we het maximaal aantal bezoekers niet overschrijden.  

Tijdens de dienst 
We mogen helaas nog niet zingen, maar kunnen wel luisteren en kijken naar zang. 

Er worden live opnames gemaakt die via YouTube te bekijken zijn door de mensen thuis. 

Er wordt niet gecollecteerd met de doorgeefzakken. Er staan collecte-potjes bij de in- en uitgang waar u uw 

gift in kunt doen. Ook worden de doelen geprojecteerd op de beamer en kunt u thuis online uw gift 

overboeken.  

Na de dienst 
Er is helaas nog geen mogelijkheid om na afloop van de dienst in de kerkzaal koffie te drinken. U kunt 

uiteraard wel afspreken bij elkaar thuis. 

Blijft u niet hangen in de gang of op het kerkplein om na te praten. Hoe fijn het ook weer is om elkaar te 

zien. U kunt natuurlijk wel bij elkaar afspreken na de dienst om bij iemand thuis koffie te drinken en na te 

praten. 


