Bezoeken kerkdiensten Dorpskerk
Om het bezoek aan de diensten goed te laten verlopen vragen we u onderstaande instructies goed
door te nemen. Deze instructies zijn opgesteld op basis van de huidige richtlijnen vanuit de overheid
en het RIVM. Bij wijzigende richtlijnen zullen wij de instructies voor de diensten ook aanpassen.
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Bent u ziek, hoest u of bent u neusverkouden? Blijf thuis!
Komt u terug uit een (vakantie)land of regio waarvoor code oranje of rood geldt, kom dan
ook 2 weken niet naar de kerk!
Houd zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht, ook buiten;
Beperk het gebruik van de toiletten in de kerk en in de Zaaier tot een minimum, deze worden
na elke dienst gereinigd maar niet tussendoor gedesinfecteerd;
Op en onder de galerijen wordt (voorlopig) nog niet gezongen;
Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren, hiervoor staat desinfectiespray in de
portalen;
Maak geen gebruik van de garderobe, neem uw jas, tas, hoed, paraplu etc. mee de bank in;
Bij verplaatsingen in de gebouwen dragen we een mondkapje. Dus bij het binnenkomen doet
u uw mondkapje op totdat u plaats heeft genomen. Wanneer u de kerk verlaat doet u uw
mondkapje op totdat u het gebouw verlaten heeft;
In de kerk zijn coördinatoren aanwezig die u, indien nodig, een plaats toewijzen. Volg hun
aanwijzingen altijd op;
Na de dienst verlaten we vak voor vak de kerk, waarbij de galerijen als laatste aan de beurt
zijn. Wanneer u boven zit wacht dan tot de koster het sein geeft dat u naar beneden mag;
Verlaat dan ook de kerk én het kerkplein;
Bij de uitgang staan emmers voor het collectegeld. Tijdens de diensten wordt er niet
gecollecteerd;
Wanneer u in de week nadat u een kerkdienst heeft bezocht positief test op corona, wilt u dit
dan kenbaar maken aan de scriba? Hij kan dan de andere bezoekers van die dienst op de
hoogte brengen. Uiteraard gebeurd dit anoniem!

Ten slotte:
Gelukkig zijn er weer meer mogelijkheden tot het bezoeken van de diensten! We hopen en bidden
dat we elkaar snel weer als hele gemeente mogen ontmoeten onder Gods Woord.
We wensen u thuis of in de kerk gezegende diensten toe!

