Regels en gebruiken rond kerkdiensten OKTOBER 2020 .
Vanaf 5 oktober zijn de richtlijnen voor het houden van kerkdiensten aangescherpt. Bij het kerkbezoek
zijn we aan een aantal regels gebonden die in een protocol zijn opgenomen.
Met elkaar zullen we ons moeten inspannen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Voor het
openstellen van de kerk is een gebruiksplan opgesteld.
De belangrijkste punten staan hieronder vermeld. Het volledige plan staat op de website.
Belangrijke algemene regels:
• De 1,5 meter onderling in acht nemen
• Wanneer u ziekteverschijnselen vertoont kom dan niet naar de kerk.
Voorafgaand aan de zondag → verplicht digitaal aanmelden
Voorafgaand aan de dienst moet u zich digitaal aanmelden via ‘eventbrite’. Dit kan eenvoudig door op het
blauwe (Aanmelden) te klikken. U kunt nu op de pagina van de kerk waar u zich kan aanmelden. U kunt
eventueel voor meerdere weken tegelijk inschrijven. Aanmelden bij de deur van de kerk is niet mogelijk.
Hebt u geen gelegenheid om zich digitaal aan te melden, neem dan contact op met de scriba.
Binnenkomst van kerk
● Bij het binnenkomen (en verlaten) van de kerk vragen we u een mondkapje te dragen.
● De deuren bij de hoofdingang en de achterzijde staan open zodat u geen deurklinken hoeft aan te
raken
● De deur aan de zijingang is gesloten en wordt niet gebruikt.
● 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.
● Bij de ingangen zijn geen liedbundels en bijbels beschikbaar De dienst wordt volledig via de
beamer geprojecteerd.
● De kerkzaal is ingericht met gemarkeerde zitplaatsen op de banken. U wordt niet meer naar een
plaats begeleid, maar kunt zelf een plaats zoeken in de gemarkeerde banken. Houd bij het lopen
door de kerk voldoende afstand tot de andere kerkgangers.
● Tijdens de kerkdienst wordt niet gezongen
Tijdens de dienst is geen gemeentezang. De liederen worden door een cantor of cantrix voor in
de kerk gezongen onder begeleiding van het orgel.
Collecteren
Bij de uitgang zal bij het verlaten van de kerk worden gecollecteerd. Voor het einde van de dienst zal
worden gevraagd alle giften bij de hand te 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
● Ook bij het verlaten van de kerk dient u een mondkapje te dragen.

●
●

Er is geen begeleiding meer bij het verlaten van de kerk. Houd voldoende afstand tot de andere
kerkgangers. Ook wordt u verzocht buiten niet met elkaar te blijven praten.
Vooralsnog is er geen koffiedrinken na de kerkdienst

Crèche/kindernevendienst
Er is momenteel geen crèche en geen kindernevendienst.
Tenslotte
We hopen op goede en mooie diensten met elkaar waarin we het “samen kerk zijn” meer zullen beleven.
Wanneer u iets niet duidelijk is of u hebt vragen dan kunt u contact opnemen met de scriba
scriba@gkklundert.nl of (403336) of Rob de With (06 – 53 91 56 79).
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.

HOE MELDT U ZICH AAN VOOR EEN KERKDIENST
Hieronder volgt het proces hoe u zich kunt aanmelden voor een kerkdienst.
1.

Ga allereerst naar de website, door onderstaande link te openen via internet:
(Aanmelden)

Of
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kerkdienst-gereformeerde-kerk-te-klundert-117735910277

2.

U bent nu op de bestelpagina. Klik op de knop ‘’selecteer een datum’’
U kunt nu de gewenste datum selecteren

3.

Op de pagina die verschijnt kunt u aangeven met hoeveel personen uit 1 huishouden u
aanwezig wilt zijn. Dit kan door op de 1 te klikken, daarna kunt u tot maximaal 10 personen
aanmelden. Let u hierbij op, dat het gaat om personen uit 1 huishouden. Familieleden uit een
ander huishouden, dienen zich apart aan te melden.
Nadat u het aantal hebt geselecteerd, klikt u op ‘’registreer’’
U vult nu uw naam en emailadres in.

4.

Klik nogmaals op ‘’registreer’’ en uw aanmelding is compleet.

U ontvangt automatisch een bevestiging en een ticket. Het is niet nodig de ticket te printen. Uw
registratie is voldoende.
We hebben in totaal ongeveer 150 zitplaatsen, maar door de huidige regels zijn er slechts 30
zitplaatsen beschikbaar. Als het maximumaantal is bereikt krijgt u hier automatisch een melding van
en kunt u helaas niet naar de kerk komen.
Aanmelden voor de dienst bij de ingang van de kerk is niet (meer) mogelijk.
We hopen op een snelle doorloop bij de ingang voor de dienst. Dit is voor uw en onze veiligheid zeer
gewenst. Houdt afstand als u bij de kerk aankomt.
Met vriendelijke groet,
Rob de With
Commissie van Kerkrentmeesters

