Kerkdiensten in Coronatijd
Met ingang van 5 juli a.s. vinden de kerkdiensten weer plaats met een aantal regels en
extra beperkingen.
Er zal in de dienst niet gezongen worden. Zie het advies van de landelijke kerk
hieronder.
Vooralsnog wordt zingen afgeraden omdat de kans op besmetting daarbij
groot lijkt. Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Er zal wel
orgelspel zijn en het met gesloten mond mee-neuriën van de melodie van
liederen is mogelijk. Liedboeken uit de kerk kunnen niet worden gebruikt.
Verzoek aan ieder om eigen liedboek mee te nemen.
Aan de uitgang worden geen handen geschud.
Tijdens de dienst is er geen collecte. De collecte is alleen bij het uitgaan van de kerk.
De opbrengst van deze collecte wordt verdeeld tussen diaconie en college van
kerkrentmeesters. De linker deur is de deur waardoor u de kerk binnenkomt en de
rechter deur de uitgang.
Er mag gebruik gemaakt worden van het toilet, maar liefst zo min mogelijk.
Wij vragen u bij binnenkomst onder de toren uw handen te desinfecteren en uw jas
mee te nemen naar uw zitplaats, die u aangewezen zal worden door de koster of een
kerkenraadslid.
De kerk wordt van voor naar achter opgevuld, dus krijgt u een zitplaats aangewezen.
Ook het uitgaan van de kerk zal geregeld worden.
Iedereen zit op 1,5 meter afstand van elkaar behalve gezinnen MET kinderen, deze
kunnen plaatsnemen in de achterste banken. Ook zij krijgen een plaats toegewezen.

De kerk wordt na de dienst schoongemaakt volgens de regels van de landelijke PKN.
Al deze regels en beperkingen komen wellicht wat onsympathiek over en hebben veel
impact op ons leven en op ons kerkelijk leven. Wij hopen van harte u weer in de
kerkdiensten te mogen ontmoeten. Weet dat alle maatregelen genomen zijn en
genomen worden voor een ieders welzijn.
Graag ontmoeten wij u op 5 juli 2020.
Uw kerkenraad

