Samenvatting protocol voor kerkgangers (na aanmelding)
1. Bijwonen kerkdienst op uitnodiging
a. Een nadrukkelijke voorwaarde voor het bijwonen van een viering is dat mensen geen last van
verkoudheid/griep/corona/koorts hebben, en ook niet mensen met die verschijnselen in het
eigen huishouden hebben.
b. We gaan daarbij uit van eigen verantwoordelijkheid. Iedereen die komt heeft tevoren
kennisgenomen van de hoofdlijnen van het protocol en stemt ermee in.
2. Bij binnenkomst in de kerk
a. Vanaf een half uur voor aanvang van de viering tot uiterlijk 10 minuten voor aanvang kunnen
mensen aankomen bij de kerk.
b. De koster kan naar de gezondheidstoestand informeren en mag mensen met klachten weren.
c. Bij de ingang van de kerk staat op een statafel buiten ontsmettingsgel klaar; bezoekers
kunnen hun handen desgewenst ontsmetten.
d. Bij lopen in de kerk dragen we een mondkapje, dus ook bij binnenkomen.
e. De jassen worden meegenomen de kerk in – geen jassen aan de kapstokken!
f. Men loopt naar de voorste rij waar nog plekken beschikbaar zijn. Opvullen van de kerk vanaf
voren en vanaf de wand, zodat niemand langs elkaar heen loopt.
g. De wc en het keukentje in de kerk zijn afgesloten, gedurende de hele dienst. Men kan naar
de wc in Kerkenheem.
3. In de kerk en tijdens de dienst
a. Men gaat zitten op de plek waar liturgieën neergelegd zijn. Mensen uit één huishouden
mogen naast elkaar zitten.
b. Tijdens de dienst geen heen en weer-geloop, iedereen blijft zo mogelijk op zijn plek.
c. Collectes worden digitaal gehouden – op de liturgie staan gironummers vermeld.
d. Dienstdoende ambtsdrager geeft geen hand.
4. Na de dienst
a. De achterste rijen gaan, aangewezen door de koster, als eersten eruit – geen onnodig geloop
van voorste rijen langs achterste rijen.
b. Bij lopen in de kerk dragen we een mondkapje, dus ook bij weggaan.
c. Pas als het halletje leeg is, mag de volgende persoon/het volgende huishouden het halletje in
om de kerk te verlaten.
d. Bij goed weer koffiedrinken achter Kerkenheem, en anders in Kerkenheem, op gepaste
afstand
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