
 

INSTRUCTIE VOOR KERKDIENSTEN 
 

• Vooraf aanmelden is verplicht 
 

• Op het kerkplein voor de kerk houdt u 1,5 meter afstand tot ander kerkgangers. 
 
• U komt naar de voordeur via de rolstoelhelling. Hierop staat met lijnen aangegeven 

welke afstand u moet houden van degene voor u. 
 
• Bij de deur wordt u door een ouderling gevraagd naar uw gezondheid. Bent u 

neusverkouden of heeft u keelklachten dan kunnen wij u niet toelaten in de kerk. 
 
• Op een tafel staat een dispenser met desinfectiemiddel. Voor u de kerk ingaat moet u 

uw handen goed insmeren met dit middel. Dit is verplicht, ook als u uw handen thuis 
nog gewassen heeft. 

 
• In de hal wordt u gevraagd met hoeveel personen uit een gezin u bent. U volgt de 

aanwijzingen van de koster. U houdt uw jas bij u. Er is voldoende ruimte op de bank 
voor u om daar uw jas neer te leggen. 
 

• In de kerk wordt u ontvangen door een diaken. Hij/zij geeft aan waar u kunt zitten. De 
kerkbanken zullen vanaf de voorste rij worden opgevuld. U schuift door tot aan de laatst 
beschikbare zitplaats in de bank. Het is niet mogelijk om in een andere bank te gaan 
zitten dan aan u is aangewezen. 

 
• Op de kerkbanken staan blauwe kruizen. Dit zijn de zitplaatsen. U mag niet zitten op 

een plek zonder kruis. 
 

• In de kerk geen gesprekken voeren met andere kerkgangers voor, naast of achter u 
 
• Er wordt tijdens de kerkdiensten niet gezongen. In de hal kunt u een liturgie meenemen. 
 
• Aan het eind van de dienst, gaat u weer zitten op uw zitplaats. Op aanwijzingen van de 

diaken/ouderling verlaat u de kerk. Dat is via de nooduitgang links voorin of via de 
zijdeur rechts voorin en langs de tuin richting het kerkplein.  

 
• Heeft u een kussentje gebruikt om op te zitten, dan laat u dat liggen in de kerkbank op 

de plaats waar u hebt gezeten. 
 
• Er wordt geen koffie gedronken na de dienst.  
 
• Buiten houdt u gepaste afstand tot andere gemeenteleden.  

 
• Het terrein van de kerk direct verlaten. 
 

Deze maatregelen zijn noodzakelijk voor een verantwoorde samenkomst 


