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Regels voor het bijwonen van kerkdiensten(periode: Juni 2020)
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► Desinfecteer je handen.Bij aankomst in de kerk dient u uw handen te ontsmetten bij de desinfectiezuilen.  ► Volg de instructies van de coördinatoren op.Aan u wordt gevraagd uw naam, postcode en huisnummer op te geven, zodat daarvan registratie kan worden gemaakt. U wordt begeleid naar de plaats waar u kunt plaatsnemen; u kunt die dus niet zelf kiezen. Toelating tot de kerkdiensten geschiedt op uitnodiging, mocht het maximale aantal bezoekers bereikt zijn zal de toegang geweigerd worden   ► Houd  1,5 meter afstand.Houd rekening met de 1,5 meter afstand tot elkaar, indien u niet tot hetzelfde gezin behoort. Na afloop van de dienst verlaat u de kerkzaal op de normale wijze met in achtneming van de onderlinge 1,5 meter afstand. Wacht met lopen totdat de rij voor u helemaal leeg is.  ► Er is geen kinderoppas.► Jassen en paraplu's mee de kerkzaal in.Jassen, paraplu's en andere persoonlijke bezittingen dient u mee te nemen in de kerkzaal en te leggen op de bank voor u.  ► Over de belijning lopen. ► Neem kerkbank aanduidingen in acht.De hoekplaats van de bank waar u plaats neemt, dient vrij te blijven. Op de plaats waar u zit, zijn op de voetbank markeringen aangebracht om de breedte van een zitplaats aan te geven. 2 vakken is in totaal 1,5m dit aanhouden met de persoon naast u.   ► Geen versnaperingen delen.Binnen een gezin is dit wel toegestaan► Geen toiletbezoek.Alleen in uiterste noodzaak kunt u gebruik maken van het invalide toilet. De andere toiletten zijn gesloten.     ► Er is geen collecte.Er worden deze maand nog geen collecten tijdens de kerkdiensten gehouden, u kunt het collectegeld overmaken op de bekende rekeningnummers van de kerk.  ► Kerkplein direct verlaten.  ► Schud geen handen, hoest en nies in elleboog.Kom niet naar de kerk als u verkouden bent, niest, hoest, keelpijn hebt, moeilijk ademt of koorts hebt (temperatuur boven 37,5 graden) gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten




