Protocol kerkdiensten
en andere kerkelijke bijeenkomsten
Periode:
januari 2021
1. Kerkdiensten
Gezien de huidige omstandigheden met de harde Lock down, zullen we weer overgaan tot digitale
diensten, waarbij er alleen die mensen in de kerk aanwezig zullen zijn die nodig zijn om een Eredienst
te houden. Dat zijn dan de predikant, ouderling en diaken van dienst, organist en koster.
De overige gemeenteleden kunnen de dienst via internet of kerkradio volgen.
Verder hanteren we nog steeds de volgende richtlijnen vanuit het RIVM:
* Bij binnenkomst in de kerk wordt een mondkapje tijdens het voortbewegen in de kerk. Wanneer we
op onze plaats zitten mag het mondkapje af.
* Mensen met klachten blijven thuis.
* Bij binnenkomst moet iedereen de handen insmeren met desinfecterende gel, of handen wassen.
* Geen handen geven.
* We houden 1 ½ meter afstand.
* Tijdens de dienst is er geen gemeentezang, maar orgelspel, declamatie of zang vanaf de CD.
* Na afloop worden (indien deze gebruikt zijn) de toiletten schoongemaakt.
2. Vergaderingen
Vergaderingen zoals die van de kerkenraad, consistorie, kerkrentmeesters en beroepingscommissie
kunnen worden gehouden, wanneer dit noodzakelijk is voor de voortgang van het werk in de
gemeente. We houden ons daarbij aan de onderstaande richtlijnen.
* In het gebouw en in de kerk worden mondkapjes gedragen als we ons voortbewegen.
Wanneer we op een vaste plek zitten mag het mondkapje af.
* De vergaderruimte dient zo te zijn ingericht dat iedereen 1 ½ meter afstand kan houden.
* Bij binnenkomst moet iedereen de handen insmeren met desinfecterende gel, of handen wassen.
* Geen handen geven.
* Na afloop van de vergadering gaat iedereen direct naar huis en wordt ruimte gegeven bij het
verlaten van de vergaderruimte.
* Na afloop van de vergadering worden de tafels en eventueel de stoelen in de vergaderruimte
schoongemaakt.
* Na afloop worden (indien deze gebruikt zijn) de toiletten schoongemaakt.
3. Kleine kerkelijke activiteiten, zoals gebedsgroep, gespreksgroep, bijeenkomsten van
commissies, bakens vouwen/nieten.
Kleine kerkelijke activiteiten kunnen weer worden gehouden met inachtneming van de eerder
genoemde RIVM richtlijnen.

4. Boekenmarkt/verkoop artikelen
De maandelijkse boekenmarkt vooralsnog niet georganiseerd.
Wel is het mogelijkheid om op een ander tijdstip boeken, kaarten, wol en hobbyspullen e.d., te
kopen. U kunt dan bellen naar Jan en Mieke van der Kruk, tel. 0174 21 23 70 of
06 1263 7718. Er kan dan een afspraak worden gemaakt. Er mag slechts 1 persoon naar binnen.
Verder hanteren we de volgende regels:
* Bij binnenkomst moet iedereen de handen insmeren met desinfecterende gel, of handen wassen.
* Geen handen geven.
(* Er mag een beperkt aantal mensen per keer naar boven. )
* Na afloop iedereen direct naar huis en wordt ruimte gegeven bij het verlaten van de ruimtes.
* Na afloop worden (indien deze gebruikt zijn) de toiletten schoongemaakt.
5. Koffiedrinken na afloop van de kerkdienst
Het koffiedrinken op de zaterdagmorgen en na de kerkdienst kan helaas niet plaatsvinden.
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