Regels en gebruiken rond kerkdiensten vanaf 26 juni 2021
Vanaf 26 juni 2021 zijn de richtlijnen voor het houden van kerkdiensten en andere bijeenkomsten
versoepeld. We willen ons samen in blijven spannen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.
Ook voor het kerkbezoek gelden de basisregels van de overheid:

Vanaf 26 juni 2021 mag een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij kerkdiensten. Hierbij gelden de
volgende regels:
• De 1,5 meter onderling moet gehandhaafd worden.
• Bij de ingang vindt een gezondheidscheck plaats.
• Voorafgaande reservering, registratie en vaste plaats in de kerk. Aanmelden kan met de blauwe
link (Aanmelden).
• Wanneer u ziekteverschijnselen vertoont kom dan niet naar de kerk.
Binnenkomst van kerk
● Het dragen van een mondkapje in de kerkzaal is niet meer verplicht.
● Desinfecterend middel staat bij binnenkomst in de kerkzaal en u kunt uw handen desinfecteren.
● Uw jas neemt u mee in de banken en kunt u in de bank voor u neerleggen.
● Er zijn geen liedbundels/bijbels beschikbaar. De dienst wordt volledig via de beamer
geprojecteerd.
● De kerkzaal is ingericht met gemarkeerde zitplaatsen op de banken. U kunt zelf een plaats zoeken
en plaatsnemen bij de stickers en voldoende afstand houden tot andere kerkgangers. Wanneer u
uit een huishouden komt mag u naast elkaar gaan zitten. De banken zonder stickers moeten
vrijgehouden worden.
Tijdens de dienst wordt weer samen gezongen.
Crèche:
Ouders brengen de kinderen voor de dienst naar de crèche. De kinderen blijven van begin tot einde van
de dienst in D-zaal. De kinderen graag via de achtergang van de D-zaal ophalen en wegbrengen.
Kindernevendienst:
De kinderen gaan met de ouders naar hun plek in de kerk en gaan op de gebruikelijke tijd naar de
nevendienst. We vragen u met uw kinderen aan het uiteinde van de bank plaats te nemen zodat de
kinderen bij het verlaten van de kerk niet langs andere mensen in de bank hoeven te lopen.
De kinderen komen niet meer terug in de kerk maar na afloop van de dienst kunnen de kinderen bij de
deur aan het Von Kropffplein worden opgehaald. Bij slecht weer worden de kinderen opgevangen in het
eerste deel van de D-zaal.
Collecteren
Bij het verlaten van de kerk wordt gecollecteerd. De collectezakken staan in de rekken bij de uitgang.
Voor het einde van de dienst graag de giften bij de hand houden om filevorming te voorkomen. Bij de
uitgang vindt u drie zakken in de rekken:
Eerste collecte
grijze zak (kerk)
Tweede collecte
zwarte zak (diaconale doelen)

Deurcollecte

gekleurde zak

Overmaken van uw giften via de bank heeft sterk de voorkeur. Dit ook om filevorming bij het uitgaan van
de kerk te voorkomen.
Verlaten van de kerk
● Houd voldoende afstand (> 1,5 meter) tot de andere kerkgangers en wacht rustig tot u aan kan
sluiten om de kerk te verlaten.
Koffiedrinken na de dienst
Aangezien de 1,5 meter als uitgangspunt blijft bestaan is koffiedrinken voorlopig nog niet mogelijk.
Andere mogelijkheden worden nog bekeken.
Kerkdiensten zijn rechtstreeks via internet te bekijken
De diensten met beeld kunnen op zondagmorgen rechtstreeks worden bekeken (livestream). De diensten
zijn te beluisteren/bekijken via de website van de kerk zonder dat u hoeft in te loggen. Ga naar de website
www.gkklundert.nl. Druk op de link op het hoofdscherm om de dienst te zien aan de rechterkant van de
pagina. Voor de kerkradioluisteraars blijft het mogelijk de kerkdienst te blijven volgen op de gebruikelijke
wijze.
Tenslotte
We hopen op goede en mooie diensten met elkaar waarin we het “samen kerk zijn” meer zullen beleven.
Wanneer iets niet duidelijk is of u hebt vragen dan kunt u contact opnemen met de scriba
scriba@gkklundert.nl of (403336).

