
 
 
 
 
 
Kerkdienst in 1,5m-setting 
 
 
Iedereen kent de basisrichtlijnen inmiddels wel, maar we zetten ze toch nog even op een rij 

 Bij klachten thuisblijven en u laten testen 
 Afstand tot niet-huisgenoten 1,5m 
 Geen handen schudden 
 Hoesten/niezen in de elleboog 
 Handen vaak wassen 

 
We verwachten dat u deze richtlijnen ook voor/tijdens/na de kerkdienst ter harte neemt. 
 
 
Gang van zaken 
 

 Om zo kort mogelijk met z’n allen in het kerkgebouw aanwezig te zijn, kunt u van 9:40-9:55 
uur naar binnen. Dus kom niet veel te vroeg. Ook bij het buiten wachten houden we afstand. 

 
 Bij deze bevestigingsmail/brief zit een checklist die u moet invullen en inleveren bij het 

ontvangstcomité. 
 

 Handen ontsmetten voordat u de kerk binnengaat 
 

 De kapstok wordt niet gebruikt, dus jas e.d. meenemen naar uw zitplaats 
 

 U krijgt een zitplaats toegewezen en wordt begeleid naar uw zitplaats. 
Huisgenoten naast elkaar; 3 lege stoelen tussen niet-huisgenoten; 
Om afstand te houden is om de rij een rij afgesloten met lint; 
Alleen het looppad aan de rechterzijde (vanaf de ingang) wordt gebruikt; de andere zijde 
zal afgesloten zijn met lint 
De kerk wordt gevuld vanaf de Raadhuisstraat / zijbeuk naar de ingang Bosseweide toe; 
 

 Na de dienst verlaten we in tegengestelde volgorde het gebouw 
Dus eerst Bosseweide, dan zijbeuk en vervolgens beuk Raadhuisstraat. Daarbij wordt 
slechts van 1 zijde gebruik gemaakt, zoals ook bij binnenkomst. U wacht op uw plaats tot 
uw rij aan de beurt is om te gaan lopen. Ook nu 1,5m afstand. 
 

 Bij de uitgang staat 1 schaal voor de collecte. De opbrengst wordt in drieën gedeeld. 
 

 Bij het verlaten van de kerk houden we het looppad voor de ingang van de kerk tot aan de weg vrij 
voor een vlotte uitstroom, zodat de vereiste 1,5m afstand gehandhaafd blijft. 
 

 Aan de hand van de inhoud van het kerkgebouw, het bouwjaar en de duur van de 
bijeenkomst is de ventilatiekwaliteit beoordeelt. Uitgaande van 60 personen en 10 
minuten zingen, levert dat een besmettingsrisico op van maximaal 1%. Afhankelijk van de 
lengte van de coupletten nemen we het met 3 à 4 zangmomenten extra veilig. 


