
Gebruiksplan Kerkdiensten, update: 1 oktober 2020 

1. AANMELDING 

Via telefoonnummer 06-57511169 kunt u gedurende de week tot uiterlijk zaterdag 12.00 uur een 

WhatsApp- of sms- bericht sturen om te reserveren voor de eredienst. Daarnaast is er op 

donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur gelegenheid om te bellen met het hierboven genoemde 

nummer. 

Ook is het mogelijk om te reserveren d.m.v. de Scipio App; volg hiervoor de aanwijzingen onder het kopje 

“nieuws”. Er is plek voor ongeveer 60 gemeenteleden excl. voorganger, ambtsdragers, organist, 

geluidsdienst en koster. U kunt ook proberen om zonder reservering naar de kerkdienst te komen. Ter 

plekke wordt dan uw naam en telefoonnummer geregistreerd, echter kunnen we u niet verzekeren of er 

nog plek is. 

2. CONTACTBEROEP 

De functie van predikant is een contactberoep, dit houdt in dat de predikant mag dopen of een 

handoplegging mag doen tijdens een dienst, zonder hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een verlengde 

dooparm. 

3. VERANTWOORDELIJKHEID 

Ieder blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar aanwezigheid. Als u gezondheidsklachten ondervindt 

zoals verkouden/ziek/koorts, of u heeft huisgenoten met deze klachten: blijf thuis! We willen een ieder 

dringend adviseren om een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. Uiteraard 

zit aan iedere samenkomst van verschillende mensen een zeker risico verbonden, blijf u daarvan bewust. 

DE KERK IS VERANTWOORDELIJK VOOR: 

 Deugdelijke schoonmaak/ontsmetting van de ruimte en banken 

 Het bewaken van de 1,5 meter afstand tussen de aangewezen zitplaatsen 

 Een goede placering door de coördinator, eventueel met hulp van de koster en ambtsdragers 

 Een duidelijke looproute. 
4. GEMEENTEZANG 

Gemeenteleden mogen niet meezingen, daarom zal er in de dienst alleen orgelmuziek klinken en zijn de 
liedboeken niet beschikbaar.  

5. BIDDEN 
Het Onze Vader zullen wij voorlopig niet gezamenlijk uitspreken 

6. COLLECTE 
Graag ontvangen wij uw bijdrage bij voorkeur digitaal via de Scipio App of per bankoverschrijving op IBAN: 
NL73RABO 0340701153 (CvK) of NL65RABO 0340700327 (diaconie).  
Daarnaast staat er bij de uitgang van de kerk een collecteschaal; tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd. 

7. KOFFIEDRINKEN 
Tot nader order is er geen gelegenheid om na de dienst gezamenlijk koffie te drinken. 

8. KERKBEZOEK 
Kom tijdig, dit kan vanaf 9.30 uur. Er is geen vrije stoelkeuze; u wordt naar uw plek begeleid. Aangezien de 
garderobe gesloten is wordt u verzocht om jassen mee te nemen naar uw zitplaats. Houd te allen tijd 
voldoende afstand (minstens 1,5 meter) van elkaar tijdens het wachten voordat u naar uw plek gebracht 
wordt. 

9. NA DE DIENST 
Op uitnodiging van de gastheer/gastvrouw/koster wordt u verzocht om de kerk te verlaten en ook dan moet er 
vanzelfsprekend voldoende afstand gehouden worden. 

10. BLOEMENDIENST 
Voorlopig worden er helaas geen bloemen bezorgd bij zieke gemeenteleden na afloop van de dienst. Als 
tijdelijke oplossing (t/m dit jaar) worden er wekelijks een aantal kaarten verzonden naar de zieken.  

11. HANDEN DESINFECTEREN 
Bij de gangpaden staan gastvrouwen/gastheren met desinfectiemiddel, zij zullen dit in uw handen sprayen bij 
binnenkomst van de kerk. Op deze manier hoeft niet iedereen de sprayflacon vast te houden en hopen we een 
goede doorstroming te waarborgen. 
 


