Versoepelingen Kerkgang ( per 3 oktober 2021)
Op 20 september heeft de PKN een nieuw advies geformuleerd op basis van de versoepelingen in
de samenleving. Belangrijk uitgangspunt blijft: afstand houden, handen wassen, bij klachten thuis
blijven en goed ventileren. De Corona app is niet van toepassing voor gebedshuizen.
De kerkenraad heeft op basis van het PKN advies (20/9) het volgende besluit genomen:
1) De aanmeldprocedure is ongewijzigd. Op deze manier denken we een voor ieder zo veilig
mogelijke omgeving te bieden en de diensten zo goed mogelijk te kunnen organiseren, ook als
de diensten weer drukker bezocht gaan worden. En dat hopen we van harte!
2) U kunt, na u te melden bij de ouderling van ontvangst en het desinfecteren van uw handen,
zonder begeleiding van de coördinatoren plaats nemen. De coördinatoren zullen u vragen zo
veel mogelijk voorin plaats te nemen. De jas mag u op de kapstok hangen maar houd er
rekening mee dat het wat kouder in de kerk zal zijn omdat we extra blijven ventileren.
3) Aan het einde van de dienst, na de Zegen, neemt de gemeente weer plaats en wacht met het
uitgaan op een teken van de coördinatoren. Dit om obstructie in de hal te voorkomen. De
collecte schalen staan achterin de kerk net zoals nu het geval is.
4) Voor zaal 2 staat koffie klaar. U kunt uw koffie opdrinken in zaal 2 op gepaste afstand van
elkaar, Of eventueel buiten bij goed weer is of achter in de kerk.

5) Er zijn nu 90 zitplaatsen (op afstand) in de kerk. Dit aantal kan nog uitgebreid worden dus
schroomt u vooral niet om u aan te melden en naar de dienst te komen. Voor families worden
er meerdere stoelen aaneen geschoven zodat men bij elkaar kan zitten.
6) Per 3 oktober wordt de gemeentezang uitgebreid. De zanggroepjes zullen steeds minder
beschikbaar zijn en op enig moment stoppen.

Het PKN advies is geldig tot 1 november. Er verschijnt dan weer een nieuw advies van de PKN. De
kerkenraad zal hierop in spelen met evaluatie van de bovenstaande maatregelen tijdens de
kerkenraadsvergadering van maandag 1 november.

