Herveld, 11 juli 2020

Betreft: aanpassingen in gebruiksplan bij de samenkomsten van de gemeente

Beste gemeenteleden,
Afgelopen weken is het protocol van de landelijke kerk waarbinnen het mogelijk is om kerkdiensten te houden op enkele punten aangevuld en versoepeld. Aan de hand daarvan hebben wij ons gebruiksplan ook op enkele punten aangepast. Hieronder treft u allereerst nog
de nieuwsbrief van eind mei en daaronder de aangepast versie van het gebruiksplan. In het
gebruiksplan zijn de maatregelen die zijn weggevallen verwijderd. Aanpassingen en aanvullingen zijn onderstreept weergegeven zodat u ze makkelijk in het gebruiksplan kunt herkennen. Op de laatste pagina treft u een beknopt overzicht van de belangrijkste punten uit het
gebruiksplan.
De meest in het oog springende verandering is dat gemeentezang voor een beperkte duur
weer mogelijk is. Daarnaast merken we de predikant aan als contactberoep zodat er bij enkele liturgische handelingen geen anderhalve meter afstand hoeft te worden bewaard. Voor
de opgave voor de kerkdiensten gaan we vanaf de kerkdienst van 6 augustus over op een
wekelijkse aanmelding voor de diensten. Tenslotte zijn er nog een aantal kleine wijzigingen
aangebracht.
Mocht u moeite hebben met het opgeven voor de diensten via het webformulier op de website, dan kunt u uw opgave ook mailen aan de scriba of telefonisch doorgeven.
Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Gerda Brienissen, scriba
Email: scriba@pgherveld.nl
Telefoon: 06 20 02 71 32

Herveld, 30 mei 2020

Betreft: gebruiksplan bij de samenkomsten van de gemeente

Beste gemeenteleden,
Per 1 juni a.s. worden de maatregelen in verband met corona zodanig versoepeld dat het vanaf
dat moment weer mogelijk is om met maximaal 30 mensen – exclusief voorganger, ouderling
van dienst, organist / pianist, koster en zanger(s) – bijeen te komen. Als de ontwikkelingen het
toelaten, is het vanaf 1 juli mogelijk om – voor zover de kerkruimte dat toelaat – met maximaal
100 mensen bijeen te komen.
Naar aanleiding van deze versoepeling van de maatregelen heeft de Protestantse Kerk in Nederland een protocol opgesteld dat uitgewerkt moet worden met het oog op de plaatselijke
situatie. Hieronder treft u daarom een uitgewerkt gebruiksplan voor de ruimtes in en om de
kerk van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk-Ewijk. Hoewel het een uitvoerig document is, verzoeken wij u dringend het geheel zorgvuldig door te lezen. Op de laatste pagina
treft u een beknopt overzicht van de belangrijkste punten uit het gebruiksplan.
Om een en ander in goede banen te leiden, is er een reserveringssysteem ingericht waarbij
gemeenteleden per maand kunnen opgeven welke diensten zij die maand met hoeveel personen kunnen en willen bezoeken. Op basis van de opgaven van gemeenteleden stelt de scriba
een plan op waarin – rekening houdend met de beschikbare ruimte in de kerk– bepaald wordt
wie wanneer de dienst kan bezoeken. Uiteraard worden de plaatsen zo verdeeld dat iedereen
zoveel mogelijk de diensten kan bezoeken. Wanneer mensen bij nader inzien niet beschikbaar
zijn, melden zij dit zo spoedig mogelijk (liefst vóór vrijdag 12.00 uur voorafgaand aan de betreffende zondag) aan de scriba.
Het reserveringssysteem werkt als volgt. Links op de hoofdpagina van de website treft u een
button Opgeven erediensten. Wanneer u deze button aanklikt, verschijnt er een webformulier waarop u tot donderdag 4 juni 20.00 uur kunt opgeven welke diensten u in juni kunt en
wilt bezoeken. Op het webformulier vult u in wat uw naam is, welke dienst(en) u in de betreffende maand kunt bijwonen, met hoeveel personen u aanwezig zult zijn en of u genoodzaakt
bent om gebruik te maken van de ringleiding en/of het toilet. Als u het moeilijk vindt om het
webformulier in te vullen, kunt u hulp vragen aan iemand uit uw omgeving of een gemeentelid
vragen om u te helpen. Als u er niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de scriba.
Na het verdelen van de beschikbare zitplaatsen ontvangt u uiterlijk zaterdag 6 juni om 14.00
uur een mail van de scriba waarin u verteld wordt welke dienst(en) u fysiek kunt bijwonen. U
ontvangt hierbij een uitleg over de gang van zaken rond het bijwonen van de kerkdienst. Wanneer u niet expliciet uitgenodigd wordt voor een kerkdienst, kunt u deze dienst alleen online
meebeleven. Vanaf 13 tot en met 20 juni om 20.00 uur kunt u zich opgeven voor de kerkdiensten in juli. Hetzelfde geldt voor de daarop volgende maanden zolang de maatregelen van
kracht blijven.

Zolang de erediensten door maximaal 30 gemeenteleden bezocht kunnen worden, houden
we vast aan de versoberde en ingekorte dienst zoals we die nu kennen. Wanneer we – mogelijk per 1 juli a.s. – weer met maximaal 100 mensen mogen samenkomen, keren we terug naar
de invulling van de dienst zoals we die kenden voordat de maatregelen in verband met het
coronavirus van kracht werden.
Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Gerda Brienissen, scriba
Email: scriba@pgherveld.nl
Telefoon: 06 20 02 71 32

Gebruiksplan
voor ruimtes in en om de kerk
van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk-Ewijk
Versie 2.0 – 11 juli 2020
I Voorafgaand aan de kerkdienst
A Mensen met klachten kunnen de diensten alleen online meebeleven
Mensen met verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest en met verhoging kunnen de dienst uitsluitend online meebeleven. Heeft één van de
huisgenoten koorts en / of last van benauwdheid, dan kunnen ook de andere huisgenoten de
dienst uitsluitend online meebeleven.
B Hoe om te gaan met de kwetsbare groep van 70 jaar en ouder?
Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig met
(het opgeven voor) het bijwonen van een kerkdienst. Het kan verstandig zijn om de diensten
voorlopig nog online mee te beleven.
C Maximaal aantal mensen inclusief koster, pianist, zanger(s) en ambtsdragers
Per 1 juli is het mogelijk om – voor zover de kerkruimte dat toelaat – met een onbeperkt aantal
mensen bijeen te komen mits de 1,5m wordt gehandhaafd. Het aantal mensen dat de dienst
kan bijwonen, blijft daardoor beperkt. Per zondag zal er daarom een indeling gemaakt worden
waarbij we de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk gebruiken, zodat zoveel mogelijk gemeenteleden de dienst in de kerk kunnen meebeleven. Leiding en kinderen van Jong tot Jezus
worden niet meegeteld met het maximale aantal personen, omdat zij de kerkruimte niet betreden.
D Reserveringssysteem
Er is een reserveringssysteem ingericht waar gemeenteleden per week kunnen opgeven welke
diensten zij die maand met hoeveel personen kunnen en willen bezoeken. Op basis van de
opgaven van gemeenteleden stelt de scriba een plan op waarin – rekening houdend met de
beschikbare ruimte in de kerk en de eerder toegewezen plaatsen aan gemeenteleden – bepaald wordt wie wanneer de dienst kan bezoeken. Uiteraard worden de plaatsen zo verdeeld
dat iedereen zoveel mogelijk de kans krijgt om de diensten te bezoeken. Wanneer mensen bij
nader inzien niet beschikbaar zijn, melden zij dit zo spoedig mogelijk (liefst vóór vrijdag 12.00
uur) aan de scriba.
Het reserveringssysteem werkt als volgt. Links op de hoofdpagina van de website treft u een
button Opgeven erediensten. Wanneer u deze button aanklikt, verschijnt er een webformulier
waarop u zich wekelijks tussen zondag 11.00 uur en vrijdag 18.00 uur kunt opgeven voor de
komende kerkdienst. Op het webformulier vult u in wat uw naam is, met hoeveel personen u
aanwezig zult zijn en of u genoodzaakt bent om gebruik te maken van de ringleiding en/of het
toilet. Na het verdelen van de beschikbare zitplaatsen ontvangt u uiterlijk zaterdag om 14.00
uur een mail van de scriba waarin u vertelt of u de dienst fysiek kunt bijwonen. U ontvangt
hierbij een korte uitleg over de gang van zaken rond het bijwonen van de kerkdienst. Ook
wordt u gevraagd om voorafgaand aan de dienst zoveel mogelijk thuis het toilet te bezoeken
en zelf uw liedboek of een uitgeprinte versie van de liturgie op de website mee te nemen naar
de kerk, omdat er geen gebruik gemaakt kan worden van de liedboeken die in de kerk

aanwezig zijn. Wanneer u niet expliciet uitgenodigd wordt voor een kerkdienst, kunt u deze
dienst alleen online meebeleven.
E Invulling eredienst
Per 1 juli keren we terug naar de invulling van de dienst zoals we die kenden voordat de maatregelen in verband met het coronavirus van kracht werden.
F Predikant als contactberoep
De predikant wordt aangemerkt als contactberoep. Dit betekent dat de predikant bij het verrichten van liturgische handelingen de anderhalve meter niet in acht hoeft te nemen. Mocht
u de anderhalve meter tijdens de liturgische handeling wel willen handhaven dan wordt dit
uiteraard gerespecteerd.
II Naar de kerk komen
A Tijd van aankomst bij de kerk
We vragen gemeenteleden die uitgenodigd worden om een kerkdienst bij te wonen om tussen
9.30 en 9.50 uur bij de kerk aan te komen. Op deze manier is er voor die tijd ruimte voor de
koster, de pianist en de zanger(s) om zich voor te bereiden op de dienst, terwijl aan de andere
kant gewaarborgd wordt dat er voldoende tijd is om iedereen zijn of haar plaats te wijzen.
B Parkeren, ingangen, uitgangen en looproutes
Er kan vrij geparkeerd worden. Bij het betreden van het terrein rond de kerk wordt anderhalve
meter afstand in acht genomen. Gemeenteleden betreden de kerk via de ingang onder de
toren. De glazen zijdeur die toegang biedt tot de kerk blijft openstaan, zodat zij niet onnodig
aangeraakt hoeft te worden. Vervolgens lopen gemeenteleden linksom langs de banken naar
voren. De kerkruimte wordt vanuit het koor gevuld. Als één na laatste worden de zitplaatsen
aan de zijkant gevuld. Als laatste worden de zitplaatsen op de achterste rij stoelen toegewezen
Bij het verlaten van de kerk gaan de gemeenteleden achterin de kerk als eersten het gebouw
uit. Zij schuiven rechts de rij uit, gaan de kerk uit via de uitgang met dubbele glazen deuren
onder de toren en verlaten het terrein van de kerk via uitgang aan de straatzijde.
C Een coördinator bij de ingang van de kerk en in de kerkruimte
Onder de toren staat een diaken of kerkrentmeester die mensen begroet, naar hun gezondheid vraagt en hen verzoekt hun handen te desinfecteren. In de kerk is eveneens een diaken
of kerkrentmeester aanwezig die mensen hun plek wijst en erop toe ziet dat anderhalve meter
afstand in acht genomen wordt. Er zijn dus geen plekken naar keuze. Beiden coördinatoren
dragen een herkenbaar hesje.
D Desinfecterende middelen bij de ingang
Bij de ingang hangen één of twee pompjes met desinfectiemiddel. Iedereen die het kerkgebouw betreedt, desinfecteert eerst zijn of haar handen.
E Gebruik garderobe
Gemeenteleden dienen al hun bezittingen (zoals jassen en paraplu’s) mee te nemen naar hun
zitplaats. Er wordt geen gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke gaderobe.

F Gebruik van de eerste plaats naast het gangpad
Het is geen bezwaar om de eerste plaats bij het gangpad te gebruiken, zolang de coördinator
in kerk erop toeziet dat de banken vanaf het andere uiteinde gevuld worden, zodat de eerste
plaats aan het gangpad als laatste bezet wordt. Wanneer de kerkruimte vanaf het koor ingevuld wordt, zal het pad alleen nog gebruikt worden door iemand die de toilet wil bezoeken.
G Gebruik van de laatste rij stoelen
De laatste rij stoelen wordt als laatste gevuld, zodat er daarna geen mensen meer binnenkomen. Op deze manier wordt ook op de achterste rij de afstand van anderhalve meter gewaarborgd.
H Gezinnen met kinderen, kinderoppas en Jong tot Jezus
Om zoveel mogelijk verplaatsingen te voorkomen, blijven de kinderen van de kinderoppas en
Jong tot Jezus de hele dienst in de Belgrom. We realiseren ons dat dit voor de betreffende
kinderen en hun ouders wellicht een ingrijpende maatregel is. Op deze manier vermijden we
echter zoveel mogelijk verplaatsingen en wordt de ruimte in de kerk en de Belgrom maximaal
benut, zodat zoveel mogelijk gemeenteleden de (kinderneven)dienst kunnen meebeleven. De
ouders brengen hun kinderen naar de Belgrom, maar betreden daarbij niet het gebouw. De
kinderen worden opgevangen door de leiding van de kinderoppas en Jong tot Jezus.
I Voorschriften tijdens kinderoppas en kindernevendienst
Oppas (kinderen van 0-4 jaar): Vanaf juni is er voor hen die uitgenodigd zijn om een kerkdienst
bij te wonen weer gelegenheid om de kinderen bij de oppas te brengen. Bij het opgeven voor
de diensten kan worden aangegeven of er kinderen meekomen die naar de oppas worden
gebracht. Waar mogelijk betreden ouders de Belgrom niet. Is dit niet te vermijden dan komt
één van de ouders het kind in de Belgrom brengen. Er wordt anderhalve meter afstand bewaard tussen de ouders, de oppassers en de leiding van Jong tot Jezus. De kinderen hoeven
geen anderhalve meter afstand te houden. Als er een kinderwagen, Maxi-Cosi o.i.d. meekomt,
worden de handvaten en de onderdelen die regelmatig worden aangeraakt, gedesinfecteerd
met een reinigingsdoekje dat zich bij de ingang van de Belgrom bevindt. De oppassers zorgen
dat ze bij binnenkomst in de Belgrom hun handen desinfecteren. De oppassers houden onderling anderhalve meter afstand en ook tot de leiding van Jong tot Jezus en de ouders.
Jong tot Jezus (4-10 jaar): Vanaf juni starten de kindernevendiensten van Jong tot Jezus voor
de kinderen van de ouders die aanwezig zijn in de dienst. Bij het opgeven voor de diensten
kan worden aangegeven of en hoeveel kinderen er naar Jong tot Jezus zullen komen. In juni
wordt ook iedere zondag om 11.00 uur de online programma van Jong tot Jezus op de website
geplaatst. Er zal nog worden besloten hoe dit vanaf juli ingevuld zal worden. Ouders komen
niet mee de Belgrom in, maar brengen de kinderen tot enkele meters voor de Belgrom. De
kinderen lopen zelf naar de Belgrom. Ouders houden anderhalve meter afstand tot elkaar en
de kinderen van andere ouders. De kinderen van Jong tot Jezus hoeven onderling geen afstand
van elkaar te houden. De leiding houdt zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tot de kinderen. Ouders halen de kinderen na de dienst op bij de Belgrom. Ze blijven op een afstand van
de Belgrom wachten en houden anderhalve meter afstand tot andere ouders en de kinderen
van de andere ouders. De leiding van Jong tot Jezus zorgt dat ze bij binnenkomst in de Belgrom
hun handen desinfecteren.

J Toiletten – papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en tissues
Toiletbezoek wordt tot een minimum beperkt. Alleen het gehandicaptentoilet en het toilet bij
de consistorie worden opengesteld voor gebruik. In deze toiletten wordt gezorgd voor papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en tissues. Wanneer gemeenteleden op voorhand weten dat zij genoodzaakt zijn om tijdens de dienst gebruik te maken van het toilet, kunnen zij
dit – bij voorkeur bij opgave – aangeven, zodat daar rekening mee gehouden wordt bij het
toewijzen van plaatsen.
III In de kerk
A 1,5 meter afstand
In de kerkruimte wordt anderhalve meter afstand van elkaar gehouden. Dit betekent dat er
iedere keer een bank of rij stoelen overgeslagen moet worden. Neemt men plaats op de stoelen, dan moeten er drie stoelen vrijgehouden worden ten opzichte van de buurman of buurvrouw. Neemt men plaats in een bank, dan moeten er drie genummerde plaatsen vrijgehouden worden ten opzichte van de buurman of buurvrouw. Rijen die niet gebruikt worden, worden vooraf ontoegankelijk gemaakt.
B Huisgenoten mogen bij elkaar
Het anderhalve meter afstand houden geldt niet voor huisgenoten. Zij mogen aansluitend
plaatsnemen in een bank of op de stoelen. Uiteraard moet daarna wel weer anderhalve meter
afstand gehouden worden.
C Gemeentezang
Op basis van de richtlijnen van het RIVM is gemeentezang in onze kerk, zij het voor een beperkte duur, weer mogelijk. We verzoeken de (gast)predikant met de op te geven liederen
binnen de daarvoor beschikbare tijd te blijven door slechts 1 couplet op te geven voor de
eerste vier liederen en geen lied te laten zingen tussen gebed bij de opening van het Woord
en de schriftlezing. I.v.m. de gemeentezang blijft de triage en registratie van aanwezigen verplicht.
D Opstelling pianist en zanger(s)
Pianist en zanger(s) staan voorin het koor.
E Liturgische handdruk en gebruik van de kansel
Bij de liturgische handdruk beperken ouderling van dienst en voorganger zich tot een knikje
met het hoofd. De predikant de dienst vanaf 1 juli 2020 vanaf de kansel. Op deze manier kan
de liturgische tafel naar de consistorie verplaatst worden, zodat de ruimte in het koor zoveel
mogelijk benut kan worden om gemeenteleden een plaats te geven.
F Collectezakken bij de uitgang
Er worden tijdens de diensten geen collectes gehouden, omdat het doorgeven van collectezakken vermeden moet worden. De collectezakken hangen bij de uitgang in het rek, zodat
gemeenteleden bij het verlaten van de kerk hun gaven kunnen geven, zonder daarbij de collectezakken aan te raken.

G Wat te doen bij het overschrijden van het maximaal aantal kerkgangers?
Wanneer per abuis het maximum aantal kerkgangers overschreden wordt, worden de laatst
aangekomen gemeenteleden verzocht de kerkdienst online mee te beleven. Wanneer een gemeentelid de kerkdienst bezoekt die hier niet voor uitgenodigd is, krijgt deze alleen een plaats
toegewezen wanneer er plaatsen overblijven. Een niet gemeentelid dat onaangekondigd de
dienst bezoekt, krijgt zoveel mogelijk een plaats toegewezen.
IV Na de dienst
A Geen begroeting en koffie drinken na de dienst
Het groeten van gemeenteleden / de voorganger na afloop van de dienst vervalt, zolang de
maatregelen in verband met het coronavirus van kracht zijn. Hetzelfde geldt voor het koffie
drinken na de dienst.
B Reiniging van de kerk
Er wordt een reinigingsplan voor de kerk opgesteld. Daarbij wordt aandacht besteed aan het
afnemen van stoelen, banken, deurklinken, de lessenaar, de microfoons en de collectezakken.
Ook worden vooraf reinigingsdoekjes voor het afnemen van de wc-bril en de deurklinken
klaargelegd. De toiletten worden na iedere dienst gereinigd. De keuken wordt alleen gebruikt
om gastvoorgangers koffie aan te bieden. In dat geval wordt ook de keuken gereinigd. In andere diensten blijft de keuken gesloten.
V Overig
A Kerkenraad is verantwoordelijk
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het gebruiksplan en de uitvoering daarvan.
B Overige ruimtes in en om kerkgebouw
In de consistorie is alleen ruimte voor de dienstdoende ambtsdragers, de pianist en de zanger(s). Ruimtes in de Belgrom die niet gebruikt worden door de kinderoppas of Jong tot Jezus
worden afgesloten. De keuken in de kerk en de Belgrom wordt afgesloten.
C Geprinte versie gebruiksplan
Na voltooiing en goedkeuring door kerkenraad wordt dit gebruiksplan verspreid onder de
ambtsdragers, uitgewerkt voor de gemeente en gepubliceerd op de website. Waar nodig
wordt zij aangevuld met een concrete handreiking voor gemeenteleden, de coördinatoren, de
reinigingsploeg, een gastvoorganger, de leiding van de kinderoppas en Jong tot Jezus etc.
D Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten
Wat andere bijeenkomsten betreft, zoals vergaderingen, kringbijeenkomsten etc. is de leiding
verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen in verband met het coronavirus. Waar
nodig, kan hulp gevraagd worden aan de kerkenraad.

RICHTLIJNEN GEBRUIK KERK
PROTESTANTSE GEMEENTE HERVELD EN SLIJK-EWIJK

BUITEN
Er kan vrij worden geparkeerd.
Houd altijd 1,5 meter afstand.

GARDEROBE
De garderobe kan niet worden
gebruikt.

1,5M AFSTAND IN DE
KERK
3 stoelen zijn gelijk aan 1,5m.
3 genummerde plaatsen in de
banken zijn gelijk aan 1,5m.
Huisgenoten mogen
aansluitend plaatsnemen.

GEMEENTEZANG
Vanaf 1 juli is gemeentezang
weer mogelijk.
Neem zelf een liedboek of
uitgeprinte/digitale liturgie
mee.

TOILET
Ga zoveel mogelijk vooraf thuis
naar het toilet.
Het toiletgebruik wordt tot het
minimum beperkt.
Alleen het gehandicaptentoilet
en het toilet in de consistorie
zijn open.
Geef bij reservering het
vermoeden van toiletgebruik
tijdens de dienst aan.

COLLECTE
Tijdens de dienst wordt niet
gecollecteerd.
De collectezakken staan bij de
uitgang.

UITGANGSPUNTEN
Bij verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging) kan de dienst uitsluitend online worden
meebeleefd.
Bij koorts en/of benauwdheid kunnen ook de andere huisgenoten de
dienst uitsluitend online meebeleven.
Bent u 70 jaar of ouder en/of heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees
dan extra voorzichtig met het bijwonen van een kerkdienst.
Blijf altijd op 1,5m afstand van niet huisgenoten.
Vanaf 1 juli mag er een onbeperkt aantal mensen in de dienst
aanwezig zijn mits de 1,5m onderling gehandhaafd wordt.

VERPLICHT VOORAF RESERVEREN
Er wordt gewerkt met een reserveringssysteem.
Reserveren gebeurt per week.
Op de website www.pgherveld.nl treft u een button 'Opgeven
erediensten'. Opgeven kan wekelijks tussen zondag 11.00 uur en vrijdag
18.00 uur. Dit geldt als eerste voor zondag 6 augustus.
U ontvangt uiterlijk zaterdag voor 14.00 uur bericht of u de dienst mag
bijwonen.
U kunt de dienst uitsluitend bijwonen als u bericht heeft ontvangen
dat uw reservering is geaccepteerd.
Neem zelf een liedboek of uitgeprinte/digitale liturgie mee. Er zijn
geen liedboeken in de kerk beschikbaar.

BINNENKOMST
We vragen u om tussen 9.30 en 9.50 uur bij de kerk aan te komen.
Er wordt altijd 1,5m afstand gehouden tussen niet huisgenoten.
De kerk wordt betreden via de ingang onder de toren via de glazen
zijdeur. Deze staat open zodat deze niet aangeraakt hoeft te worden.
De coördinator vraagt naar de gezondheid van mensen. Bij
bovengenoemde klachten worden mensen naar huis gestuurd.
Handen worden gedesinfecteerd met desinfectiemiddel.

LOOPROUTES IN KERK
De kerkzaal wordt linksom betreden.
Een coördinator wijst de plaatsen. De kerkruimte wordt vanuit het koor
gevuld, daarna de zijbank en als laatste de laatste rij stoelen.
Tussen niet huisgenoten worden drie stoelen of drie genummerde
plaatsen in de banken vrij gelaten.
Gemeenteleden achterin de kerk verlaten als eerste de kerk.
De rijen worden via de rechterzijde verlaten.
De kerk wordt verlaten via de uitgang onder de toren.

OPPAS EN JONG TOT JEZUS
KOFFIEDRINKEN
Voorlopig is er geen
koffiedrinken na de dienst.
De keuken is gesloten.

De kinderen van de oppas en Jong tot Jezus blijven in de Belgrom.
Ouders betreden de Belgrom niet, tenzij het echt niet anders kan.
De oppassers en de leiding van Jong tot Jezus vangen de kinderen op.
Bij de ingang van de Belgrom worden de handen gedesinfecteerd met
desinfectiemiddel. Van kinderwagen, Maxi-Cosi, o.i.d. worden de
onderdelen die regelmatig worden aangeraakt gedesinfecteerd met
aanwezige reinigingsdoekjes.

