
  
  
  
 

Uw aanwezigheid bij de kerkdienst: veiligheidsinstructie/ RIVM-voorwaarden 
 

Conform de RIVM-voorwaarden is het belangrijk dat u (en uw gezinsleden die de kerkdienst 
bijwonen) gezond zijn en er geen (lichte) verschijnselen zijn die gerelateerd kunnen worden aan 
COVID-19. Anders dient u zich alsnog af te melden.  

Fietsenstalling:  
Als u op de fiets komt, dan moet u de fietsenstalling in gaan aan de zijde van de Middenstraat. 
Vervolgens loopt u aan de achterzijde van Eben Haëzer langs naar de Schoutstraat richting de kerk. 
Wanneer u na afloop van de dienst uw fiets weer ophaalt, loopt u de route omgekeerd.  
Dat wil zeggen: U gaat er aan de kant van de Schoutstraat in en verlaat de fietsenstalling aan de zijde 
van de Middenstraat. Uiteraard geldt ook hier de 1,5 meter afstand.  

Kerk/ kerkzaal:  
Voor de goede orde zijn de volgende zaken van belang: 

• De toegang tot de kerk is alleen mogelijk via de toreningang. Hier worden door vrijwilligers 
aan u, conform het RIVM-protocol, enkele vragen met betrekking tot uw gezondheid gesteld. 

• Onder de toren is desinfecterende gel beschikbaar waarmee u uw handen dient te reinigen. 
• Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe. Jassen, paraplu’s, etc. moeten dan 

ook worden meegenomen de kerk in en kunnen op de bank voor uw zitplaats worden 
neergelegd. 

• Bij het binnengaan en buitengaan van de kerk adviseren wij u dringend een mondkapje te 
dragen. Zodra u op uw zitplaats zit mag het mondkapje af. 

• In de kerkzaal is geen vrije zitplaatskeuze. U wacht bij de ingang van de kerk tot u naar uw 
zitplaats wordt begeleid. De kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld; om loop- en 
passeerbewegingen zo veel mogelijk te beperken. 

• De zitplaatsen in de beschikbare banken zijn met nummers aangeduid. De zitplaatsen die 
grenzen aan de gangpaden mogen niet worden bezet. 

• In de bank houdt u minimaal 1,5 meter (3 zitplaatsen) afstand tot andere (niet tot uw 
huishouden behorende) gemeenteleden. 
 

• Gemeentezang is helaas niet toegestaan. In de diensten zullen voorzangers of slechts enkele 
gemeenteleden (voorste bank middenschip en kerkenraad) zingen. 
 

• Toiletbezoek tijdens de dienst wordt ontraden en is alleen in uiterste nood toegestaan. Ook 
bij toilet bezoek adviseren wij u dringend het mondkapje te dragen totdat u weer op uw 
zitplaats zit. 
 
 

• Na de dienst:  
Zodra het orgel begint met spelen kunnen de bezoekers de kerk als volgt verlaten:  

De gemeenteleden in de noord- en zuidbeuk de kerk verlaten via de deuren die direct 
grenzen aan deze beuken. Als eerste de bank die zich het dichtst bij de deur bevindt. 	



  
  
  
 

De gemeenteleden in het middenschip en de kleine bankjes verlaten de kerk via de 
torenuitgang, waarbij als eerste de gemeenteleden op de achterste bank de kerk verlaten en 
daarna bank voor bank. 	

Houd u bij het verlaten van de kerk 1,5 meter afstand van hen die niet tot uw huishouden 
behoren. 	

Alle overige zaken zoals vermeld in de communicatie van 5 juni jl.: ‘Voorlopig beleid inrichting en 
uitzending kerkdiensten’, blijven van kracht. Indien er wijzigingen hierop komen, zullen deze kenbaar 
worden gemaakt. Wij begrijpen dat er in deze notitie veel informatie tot u komt. We zijn echter 
genoodzaakt conform de richtlijnen van het RIVM én voor de goede orde van de erediensten, u 
hierover uitgebreid te informeren.  

Wij rekenen op uw begrip en medewerking en wensen u ondanks alle beperkende maatregelen 
gezegende kerkdiensten toe.  


