Gebruiksplan
Kerkdiensten in coronatijd (COVID19)

Plan van aanpak voor het gebruik van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Bleskensgraaf gedurende de
coronacrisis
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Eredienst
Algemene voorschriften
Op dit gebruiksplan zijn de volgende maatregelen en protocollen van toepassing. Dit betreffen:
-

Het is de intentie van de kerkenraad alle maatregelen zoals gepubliceerd door de overheid en het RIVM op te volgen
in dit gebruiksplan.
De bepalingen in het ‘Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten’ zoals opgesteld door de
Protestantse Kerk in Nederland (Bijlage 1 Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten (PKN)) zijn in dit
gebruiksplan geïmplementeerd.

Het aantal kerkgangers
-

-

-

-

Het aantal kerkgangers dat aanwezig mag zijn, is beperkt.
o Vanaf 1 juni maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers).
o Vanaf 1 juli maximaal 100 mensen (exclusief medewerkers).
o Onder medewerkers (maximaal 14) wordt tijdens een kerkdienst verstaan:
▪ 1 predikant (contactberoep);
▪ 2 ambtsdragers (ouderling van dienst en diaken van dienst);
▪ 4 (hulp)kosters en degenen die als coördinator optreden;
▪ 1 beeld-/geluidtechnici inzake online kerkdiensten;
▪ 4 leden van de zanggroep; en
▪ 2 bedrijfshulpverleners (BHV’ers).
o Medewerkers zijn herkenbaar aan hun ambtskleding en/of badge, die duidelijk zichtbaar wordt gedragen.
De kerkgangers ontvangen vooraf een instructie waarin de regels voor het deelnemen aan een kerkdienst
puntsgewijs zijn opgenomen (Bijlage 6 Instructie gemeenteleden).
Alle documenten betreffende dit gebruiksplan worden gepubliceerd op de website van onze gemeente.
We gebruiken geen reserveringssysteem voor het bijwonen van de kerkdiensten. Op basis van de door de
wijkouderlingen beoordeelde ledenlijst per wijk, is het maximaal aantal te verwachten kerkgangers bepaald. Op basis
van deze lijst is door de kerkenraad een roosterindeling vastgesteld per straat en gecommuniceerd met
gemeenteleden (via de kerkbode).
Als gevolg van de gemaakte keuze te kiezen voor een roosterindeling in plaats van een reserveringssysteem worden
gemeenteleden verzocht onderling niet te ruilen.
Indien het maximaal aantal kerkgangers dat aanwezig mag zijn, wordt overschreden, zullen bezoekers helaas
incidenteel teruggestuurd moeten worden. Op basis van de werkelijke bezoekersaantallen, gewijzigde
overheidsmaatregelen en/of mutaties in de ledenlijst, wordt de roosterindeling voortdurend geactualiseerd.
De (hulp)kosters ontvangen de roosterindeling met daarop aantallen van de kerkgangers per straat die naar
verwachting de eredienst zullen bijwonen en wanneer.
De online diensten blijven in gebruik.
Er moet voldoende tijd tussen de kerkdiensten zitten om de kerk te kunnen reinigen en om geen kruisverkeer te
krijgen tussen vertrekkende en komende kerkgangers.
Er mag één zaal tegelijk in gebruik zijn voor kerkgangers. Het is niet de bedoeling kerkgangers over verschillende
ruimtes te verdelen.

v20200603

4 | 11

Het aantal diensten
-

-

Het kerkgebouw wordt alleen gebruikt door de eigen gemeente ten behoeve van de wekelijkse, zondagse
erediensten, bestaande uit een ochtenddienst en een avonddienst. Dit geeft voldoende tijd tussen de bijeenkomsten
om alle noodzakelijk te reinigen voorwerpen (zoals genoemd in het hoofdstuk inzake Hygiëne) te reinigen en het
kerkgebouw zo goed mogelijk te ventileren.
De wekelijkse, zondagse erediensten vangen aan om 9.30 uur (tot en met 11.00 uur) en om 18.30 uur (tot en met
20.00 uur).

Wel/niet bezoeken van de kerkdiensten
-

-

Het al dan niet bijwonen van een kerkdienst is de keuze en de verantwoordelijkheid van de gemeenteleden zelf.
De overheid en het RIVM hebben algemene voorschriften opgesteld die overal geldend zijn.
o Was vaak uw handen.
o Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
o Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
o Schud geen handen.
o Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
De overheid en het RIVM heeft duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een activiteit mag
bezoeken.
o Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging
tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen
boodschappen doen of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder
klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden (zie boven). Als u 24 uur lang geen klachten
heeft, mag u weer naar buiten.
o Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid: blijf thuis. Ziek uit.
Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heeft u huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten;
alleen wie geen klachten heeft, mag even boodschappen doen. Huisgenoten werkzaam in cruciale beroepen
en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven thuis als zij zelf klachten met koorts en/of
benauwdheid hebben. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid
(risicogroepen)
-

Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus, zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een
onderliggende aandoening. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om
voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven. Als kerkenraad zullen we het u niet verbieden om een eredienst te
bezoeken. Wel willen wij u graag wijzen op de risico’s en verzoeken hiermee op een verantwoorde wijze om te gaan.
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Bepalingen voor, tijdens en na de eredienst
Coördinatie
-

-

-

De (hulp)kosters zijn aangesteld als coördinatoren. Zij zien toe op de naleving van de getroffen maatregelen. Om
alles goed en ordelijk te laten verlopen dienen altijd 2 (hulp)kosters aanwezig te zijn. Ter aanvulling zal er ook een
diaken of een ouderling(-kerkrentmeester) aanwezig zijn om tijdelijk als coördinator op te treden.
Er is voor kerkgangers één ingang open (de hoofdingang) om het gebouw te betreden.
De coördinatoren hebben de volgende taken:
o Eén van de coördinatoren heet de mensen welkom en vraagt naar de gezondheid.
o Mensen met corona-gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken.
o De coördinator geeft aan dat de garderobes niet gebruikt worden (jassen en tassen dienen mee genomen te
worden in het kerkgebouw).
o De coördinator die bij de hoofdingang staat, registreert het aantal bezoekers van de dienst met behulp van
een handteller/personenteller.
o De andere coördinator geeft aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen.
Bezoekers desinfecteren indien gewenst hun handen bij binnenkomst met behulp de aangebrachte pompjes met
desinfecteermiddel.
De kerkzaal kan via de hal onder de toren langs twee routes betreden worden.
Op de hoeken van de banken liggen kaartjes. Banken met een rood kaartje mogen niet betreden worden. Banken
met een groen kaartje mogen wel betreden worden.
De coördinatoren zijn bekende personen voor de gemeenteleden. Het dragen van een hesje is daarom overbodig.
De galerij blijft gedurende de periode 1 juni tot en met 30 juni gesloten. Vanaf 1 juli mag ook gebruik worden gemaakt
van de galerij.

Uitgangspunten gebruik kerkzaal
-

De coördinator geeft de kerkgangers een plek.
Tussen kerkgangers dient 1,5 meter afstand gewaarborgd te worden. Dat geldt ook voor hen die betrokken zijn in de
eredienst (voorgangers, ambtsdragers, coördinatoren, leden van de zanggroep, organisten, etc.).
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
Voor iedere kerkganger dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. De coördinatoren geven dit duidelijk aan.
Alleen de aangegeven banken mogen worden gebruikt.
Kerkgangers dienen de eerste zitplaats, grenzend aan het gangpad, vrij te laten.

Collectes
-

Tijdens de diensten wordt niet gecollecteerd. De manier van bijdragen bij de thuisdiensten blijft in stand.
Bijgedragen kan worden door middel van:
o Via de QR-code tijdens de YouTube-uitzending.
o Via de website.
o Via overmaken op de bankrekeningnummers van het college van kerkrentmeesters en diakenen.
o Via een gesloten envelop die kan worden gedeponeerd in daarvoor bestemde ‘collectebus’ bij de uitgangen
van de kerk.
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Muziek en zang
-

-

-

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doet daar onderzoek naar. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, wordt
gemeentezang afgeraden.
Tijdens de eredienst wordt gezongen door een zanggroep van maximaal 4 personen in plaats van door alle
aanwezige kerkgangers. Hiertoe worden door de kerkenraad vanuit de gemeente vrijwilligers geselecteerd, die
volgens een daartoe opgestelde roosterindeling, op vrijwillige basis medewerking verlenen aan de eredienst. De
leden van de zanggroep worden in dit gebruiksplan tijdens de eredienst aangemerkt als medewerkers.
Bij de opstelling van zangers en instrumentalisten dient met de 1,5 meter-regel en andere voorschriften zoals
gepubliceerd door de overheid en het RIVM rekening te worden gehouden.
Er wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt van instrumentalisten tijdens de dienst. Een samengestelde zanggroep
zingt onder begeleiding van het orgel.

Toiletgebruik
-

Deelnemers aan bijeenkomsten beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk.
Er zijn 2 toiletten geopend voor gebruik, 1 in de hal aan de achterzijde van het kerkgebouw en 1 aan de voorzijde van
het kerkgebouw in de hal naast de consistorie.

Kinderopvang
-

Gedurende de periode van de beperkende maatregelen zal er geen oppas zijn.

Verlaten van het kerkgebouw
-

De coördinatoren hebben tijdens het verlaten van het kerkgebouw een coördinerende taak.
De coördinatoren staan bij het de uitgangen van de kerkzaal en geven indien nodig aanwijzingen per zitplaatsen vak
(Bijlage 2 Plattegrond kerkzaal of Bijlage 3 Plattegrond galerij).
De kerkgangers op de galerij van de kerkzaal verlaten het kerkgebouw via de trap en de zijuitgang aan de Kerkstraat.
De kerkgangers op de begane grond van de kerkzaal verlaten het kerkgebouw via de hal aan de voorzijde van het
kerkgebouw door de uitgang aan de Kerkstraat en via de hal aan de achterzijde van het kerkgebouw door de
hoofdingang onder de toren.

Beschikbare ruimtes
-

-

De kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid ruimtes veilig in te richten.
Er zijn looproutes en voor elke ruimte is van tevoren bepaald wat de maximale bezettingsgraad van de ruimte is.
Iedere deelnemer moet op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. De coördinatoren zetten (indien van
toepassing) van tevoren de stoelen en de tafels op veilige afstand van elkaar klaar.
Samenkomsten thuis worden afgeraden. In de grotere ruimte van een kerkelijk gebouw is een veilige afstand en de
noodzakelijke hygiëne beter gewaarborgd.
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Kerkzaal (inclusief galerij)
-

Vanaf 1 juni bedraagt de maximale capaciteit 30 personen (exclusief medewerkers).
Vanaf 1 juli bedraagt de maximale capaciteit 100 personen (exclusief medewerkers).
De (hulp)kosters zijn de coördinatoren bij gebruik van de kerkzaal (inclusief galerij).
Voor hygiëne zie hoofdstuk Hygiëne.

Consistorie
-

Vanaf 1 juni bedraagt de maximale capaciteit 5 personen (exclusief medewerkers).
Vanaf 1 juli bedraagt de maximale capaciteit 5 personen (exclusief medewerkers).
De ouderling van dienst is de coördinatoren bij gebruik van de consistorie.
Voor hygiëne zie hoofdstuk Hygiëne.

Hygiëne
-

-

Minister De Jonge sprak de volgende woorden tijdens een persconferentie over het openstellen van de kerken:
‘Verspreid het Woord en niet het virus’. Deze woorden moeten we als kerk ter harte nemen en de regels van de
overheid en het RIVM zorgvuldig toepassen.
De kerkenraad heeft derhalve in dit gebruiksplan ook een hygiëneplan opgesteld voor gebruik van het kerkgebouw.
Dit plan geeft bijzondere aandacht aan de veiligheid van de beschikbare ruimtes binnen het gebouw.
Om na de morgendienst de kerk binnen de gestelde tijd te reinigen, wordt gebruik gemaakt van een aantal
vrijwilligers op oproepbasis. Na de diensten zijn tenminste 4 vrijwilligers beschikbaar om, aangestuurd door de
(hulp)kosters de schoonmaak van het kerkgebouw te regelen overeenkomstig het hygiëneplan. Hiertoe wordt door de
(hulp)kosters een rooster opgesteld.

Algemene uitgangspunten
-

Alle kerkgangers dienen 1,5 meter afstand te bewaren ten opzichte van medekerkgangers.
Gezinsleden mogen wel bij elkaar in de buurt komen.
Alle betrokkenen in de eredienst (voorganger, voorlezer, ambtsdragers, muzikanten, (hulp)kosters, enz.) dienen ook
tijdens de dienst de 1,5 meter afstand bewaren.

Informatievoorziening hygiënemaatregelen per beschikbare ruimte
Per ruimte in het kerkgebouw is aangegeven hoeveel personen er aanwezig mogen zijn en welke regels er gehanteerd
worden. Dit is aan de buitenzijde van de ruimte aangegeven middels een informatieblad. De tekst van de bladen is te
vinden in de volgende bijlagen:
o
o

Bijlage 4 Informatieblad kerkzaal en galerij
Bijlage 5 Informatieblad consistorie

Ontsmetting
-

In de hal van de kerk bij de entree onder de toren staan een aantal pompjes met ontsmettingsmiddel. Deze pompjes
staan ook bij de andere ruimtes in het kerkgebouw.
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-

Na gebruik van de kerk wordt het gebouw schoongemaakt.
Na de kerkdienst zijn de (hulp)kosters inclusief een aantal vrijwilligers verantwoordelijk voor het reinigen van de kerk.
Dit bestaat uit:
o Het afnemen van deurklinken.
o Het afnemen van de banken waar kerkgangers hebben gezeten.
o Het afnemen van de displays en bedieningspanelen van geluids- en beeldapparatuur in de kerk en de
technische ruimte.
o Het afnemen van de preekstoel en microfoon.
o Schoonmaken van de toiletten.

Toiletgebruik
-

Het toiletgebruik moet tot een minimum worden beperkt.
In het toilet zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en ontsmettings-tissues aanwezig.
Na de diensten wordt het toilet gereinigd.

Orgel
-

-

Bij het orgel zijn aanwezig:
o Handpompje met ontsmettingsmiddel.
o Reinigingsdoekjes.
Voor gebruik toetsen, lessenaar, registerknoppen en orgelbank afnemen met reinigingsdoekje.
Na gebruik toetsen, lessenaar, registerknoppen en orgelbank afnemen met reinigingsdoekje.
Bovenstaande maatregelen met betrekking tot hygiëne worden uitgevoerd door de dienstdoende organist zelf.

Bijzondere diensten
Bediening Heilige Doop
-

De bediening van de Heilige Doop is eventueel mogelijk door de predikant zijn handen voor en na de doopsbediening
te laten desinfecteren.
Eventueel worden, in overleg met de doopouders, aanvullende maatregelen genomen.
Een uiterste maatregel is het dopen uit te stellen.

Bediening Heilig Avondmaal
-

-

-

Het Heilig Avondmaal kan gevierd worden mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Het 1,5 meter voorschrift vormt
een belemmerende factor voor de gebruikelijke manier van viering. In aangepaste vorm zou het Heilig Avondmaal
toch gevierd kunnen worden.
In de praktijk betekent dat dat de wijn in een bekertje per persoon beschikbaar is en het brood kan worden
afgenomen van een schaal in plaats van aanreiken. Hoewel dat laatste belangrijk is in de symboliek van het Heilig
Avondmaal, is dat nu niet uitvoerbaar. Gemeenteleden lopen met voldoende onderlinge afstand langs de plaatsen
waar brood en wijn klaar staan en deponeren na gebruik het bekertje in een gereedstaande afvalbak.
Vooralsnog wordt echter besloten de bediening van het Heilig Avondmaal uit te stellen.
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Overige bijzondere diensten
Onder overige bijzondere diensten worden onder andere verstaan:
-

Huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/of kerkenraadsleden, rouwdiensten,
etc.
De overige diensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals eerder beschreven in dit gebruiksplan.
De volgende voorwaarden dienen hierbij in acht genomen te worden:
o Het vermijden van lichamelijk contact.
o Zegenen op 1,5 meter afstand.
o Het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking.
o Volg de aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten; hij of zij is via de uitvaartbranche geïnformeerd.

Overige activiteiten kerkgebouw
-

-

Onder overige activiteiten worden verstaan:
o vergaderingen,
o beroepingswerk,
o gemeentevergaderingen,
o jeugdwerk,
o zittingen van kerkelijke rechtspraak,
o bijeenkomsten in het kader van visitatie,
o enz.
indien en voor zover deze plaatsvinden in dit kerkgebouw.
Bij de beoordeling van het wel of niet doorgaan van activiteiten worden de volgende overwegingen in acht genomen:
o Kunnen we de bijeenkomst uitstellen? Zo ja: uitstellen.
o Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: digitaal.
o Zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Dan samenkomen.
o Ook voor huurders van het kerkgebouw die bijeenkomsten organiseren, geldt het protocol van de gemeente.

Verkiezing van ouderlingen en diakenen
-

De verkiezingsbijeenkomst van de gemeente betreft meer dan 30 personen (exclusief medewerkers). Dergelijke
bijeenkomsten kunnen na 1 juli plaatsvinden (met maximaal 100 personen, exclusief medewerkers).
De kerkenraad dient zich er (extra) voor in te spannen dat de procedure rond de verkiezing tijdig voor iedereen
duidelijk is. Net als bij kerkdiensten moet worden nagedacht over in- en uitgang en looproutes, zodat er 1,5 meter
afstand gehouden kan worden. Er wordt een coördinator aangesteld die daar op toeziet.

Conflictbemiddeling
-

Indien nodig kan in juni fysiek overleg of een zitting plaatsvinden tot 30 deelnemers (exclusief medewerkers). Vanaf 1
juli tot 100 deelnemers (exclusief medewerkers).
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Bijlagen
Bijlage 1 Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten (PKN)
Bijlage 2 Plattegrond kerkzaal
Bijlage 3 Plattegrond galerij
Bijlage 4 Informatieblad kerkzaal en galerij
Bijlage 5 Informatieblad consistorie
Bijlage 6 Instructie gemeenteleden
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Bijlage 1 Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten
(PKN)
Hiervoor wordt verwezen naar de meest actuele versie van dit protocol, zoals weergegeven op de website van de
Protestantse Kerk in Nederland.
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Bijlage 2 Plattegrond kerkzaal
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Bijlage 3 Plattegrond galerij
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Bijlage 4 Informatieblad kerkzaal en galerij
-

Aantal personen vanaf 1 juni: 30 (exclusief medewerkers)
Aantal personen vanaf 1 juli: 100 (exclusief medewerkers)
Verantwoordelijke: (hulp)kosters

Hygiëne maatregelen
o
o
o
o
o

Handpompjes met ontsmettingsmiddel
Looproutes
Aanwijzing zitplaatsen
Geen fysieke collecte
Verlaten van de kerk op aanwijzing van de (hulp)kosters
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Bijlage 5 Informatieblad consistorie
-

Aantal personen vanaf 1 juni: 5 (exclusief medewerkers)
Aantal personen vanaf 1 juli: 5 (exclusief medewerkers)
Verantwoordelijke: ouderling van dienst

Hygiëne maatregelen
o
o

Handpompjes met ontsmettingsmiddel
Reinigingsdoekjes
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Bijlage 6 Instructie gemeenteleden
Algemene voorschriften
-

De overheid en het RIVM heeft algemene voorschriften opgesteld die overal geldend zijn.
o Was vaak uw handen.
o Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
o Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
o Schud geen handen.
o Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Wel/niet bezoeken kerkdiensten
-

Het al dan niet bijwonen van een kerkdienst is de keuze en de verantwoordelijkheid van de gemeenteleden zelf.
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. Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis
te blijven. Als kerkenraad zullen we het u niet verbieden om een eredienst te bezoeken. Wel willen wij u graag wijzen
op de risico’s en verzoeken hiermee op een verantwoorde wijze om te gaan.

Bijwonen kerkdiensten
-

-

-

We gebruiken geen reserveringssysteem voor het bijwonen van de kerkdiensten. Op basis van de door de
wijkouderlingen beoordeelde ledenlijst per wijk, is het maximaal aantal te verwachten kerkgangers bepaald. Op basis
van deze lijst is door de kerkenraad een roosterindeling vastgesteld per straat en gecommuniceerd met
gemeenteleden (via de kerkbode).
Indien het maximaal aantal kerkgangers dat aanwezig mag zijn, wordt overschreden, zullen bezoekers helaas
incidenteel teruggestuurd moeten worden. Op basis van de werkelijke bezoekersaantallen, gewijzigde
overheidsmaatregelen en/of mutaties in de ledenlijst, wordt de roosterindeling voortdurend geactualiseerd.
Bezoekers van kerkdiensten worden verzocht hun eigen Bijbel mee te nemen (en weer mee naar huis terug te
nemen).
U betreedt de kerk via de hoofdingang.
Bezoekers worden vriendelijk verzocht de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen. Zij zijn herkenbaar
doordat zij hiervoor een badge dragen met daarop vermeld ‘coördinator’.
De coördinatoren 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 coördinatoren.
U neemt plaats op de door de coördinatoren aangewezen plek.
De eerste twee zitplaatsen grenzend aan de gangpaden moeten vrij gehouden worden.
Tijdens de diensten wordt gezongen door een zanggroep. Het is voor kerkgangers toegestaan mee te neuriën.
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-

-

Er worden in de kerk geen collectes gehouden. U kunt uw gaven op de inmiddels gebruikelijke wijze geven.
o Via de QR-code tijdens de YouTube-uitzending.
o Via de website.
o Via overmaken op de bankrekeningnummers van het college van kerkrentmeesters en diakenen.
o Indien voor gemeenteleden de mogelijkheid tot online doneren ontbreekt, kunnen giften in een gesloten
envelop worden gedeponeerd in een daarvoor bestemde ‘collectebus’ bij de uitgang van de kerk.
Na afloop van de dienst neemt iedereen weer plaats op zijn of haar zitplaats.
De coördinatoren geven aanwijzingen voor het verlaten van het kerkgebouw.
Toiletgebruik moet tot een minimum worden beperkt. Er zijn 2 toiletten geopend voor gebruik, 1 in de hal aan de
achterzijde van het kerkgebouw en 1 aan de voorzijde van het kerkgebouw in de hal naast de consistorie.
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