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‘weer naar de kerk’ 
 

Met ingang van zondag 14 juni mogen we met een beperkt aantal personen weer samen komen in de 
kerk. In het belang van de volksgezondheid en de ‘kerkgangers’ vragen wij jullie om onderstaande 
maatregelen uit te voeren en te handhaven. Daarnaast is naleving van onderstaande regels voor 
iedereen noodzakelijk. Tijdens de kerkdiensten zijn er een aantal coördinatoren aanwezig, deze 
controleren of de regels nageleefd worden in opdracht van de PKN. De kerk moet zich houden aan de 
richtlijnen van de overheid en het RIVM. Dit houdt in dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden, het 
kerkgebouw is hierop ingericht en er is een gebruiksplan opgemaakt. Vooralsnog: 

- is er géén gezamenlijke zang. 
- blijven de mensen met klachten thuis. 
- is er extra aandacht voor de schoonmaak. 
- kunnen we door de maatregelen samenkomen met mensen in zowel de leeftijd boven de 70 

jaar als de vitale doelgroep. 
 

Richtlijnen voor de kerkgangers: 
Algemeen: 

- Ten alle tijden de richtlijnen van het RIVM hanteren; 
- geen handen schudden; 
- regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel; 
- Blijf thuis als u de afgelopen 24 uur last heeft gehad van de volgende milde klachten en/of 

symptomen: 
- Neusverkoudheid 
- Hoesten  
- Benauwdheid of koorts 

- Blijf thuis als iemand in jou huishouden positief getest is op het corona-virus. i.v.m. de 
incubatie tijd van 14 dagen (volg hierin het advies van de GGD); 

- Ga direct naar huis wanneer er voor en/of tijdens de dienst klachten ontstaan zoals: 
- Neusverkoudheid 
- Hoesten 
- Benauwdheid of koorts 

- Personen die last hebben van hooikoorts en of andere luchtweginfecties en bovenstaande 
symptomen vertonen, kunnen verzocht worden misschien een andere keer deel te nemen 
aan de dienst, dit omdat de symptomen overeen komen met het corona virus en wij geen 
risico willen en kunnen nemen. 
 

Voor de kerkdienst: 
- Als u ingeschreven staat voor een dienst, kunt u onderling niet meer ruilen (i.v.m. registratie 

plicht kerkbezoekers); 
- Ga voorafgaand aan het kerkbezoek thuis naar het toilet; 
- Let op, vóór 1 juli is er vooralsnog géén oppas/kinderwerk 
- Gelieve je eigen bijbel/liedboek mee te nemen. 

 
Betreden van de accommodatie: 

- Er word alléén gebruik gemaakt van de Ingang aan de zijde van De Hofpoort; 
- Kom alleen op de vooraf besproken tijden; 
- Er mag géén gebruik gemaakt worden van de garderobe, u dient dan ook uw jas, paraplu, tas 

ect. mee te nemen naar u stoel; 
- Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen/coördinatoren op; 
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- Huis/adres-genoten mogen bij elkaar zitten; 
- Beperk aanrakingen met deuren, stoelen, bijbels e.d. tot het noodzakelijke minimum; 
- Alleen verplaatsen in het kerkgebouw onder begeleiding en/of aanwijzing van een 

coördinator. 
 
Tijdens de kerkdienst: 
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 
 
Toilet gebruik: 
Gelieve het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. In uitzonderingssituatie is 
het invalide toilet beschikbaar (deze moet dan na gebruik gedesinfecteerd worden) 
 
Na de kerkdienst: 

- Geen koffiedrinken na de dienst, ook geen samenscholingen buiten de kerk, houdt de 
richtlijnen van het RIVM aan; 

- Als je een bijbel/liedboek gebruikt, deze niet terug te leggen op dezelfde plek maar op de 
‘gemarkeerde’ locatie zodat deze gedesinfecteerd kunnen worden; 

- Wij verzoeken u na de ‘zegen’ weer plaats te nemen op de stoelen zodat de kerkgangers weer 
systematisch de kerk kunnen verlaten (o.l.v. de coördinatoren) 

- Alleen verplaatsen in het kerkgebouw onder begeleiding en/of aanwijzing van een 
coördinator. 

 

• Collectes tijdens de dienst: 
Het gebruik van doorgeefzakken en/of lange collectestokken is niet mogelijk. 
Hierbij willen wij u wijzen op de volgende alternatieven: 

1. GIVT-app, deze wijze van collecteren heeft voor ons de voorkeur! 
Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website: http://www.kerkheinenoord.nl 

2. Collecte zakken op statief. Bij de uitgang van de kerk staat het collecte rek met daarin een 4-
tal collecte zakken. Bij deze collecte zakken staat vermeldt voor welke collecte het is en zal 
op chronologische volgorde gestationeerd zijn. collecte 1,2,3 en 4 (zendingswerk). 

 

• Kinderopvang, kindernevendienst, jeugdwerk: 
- Vóór 1 juli: geen oppas/kinderwerk 
- Na 1 juli: onder voorbehoud oppas/kinderwerk in overleg met de vrijwilligers. 

Dit word op een later tijdstip uitgewerkt en besproken. 
 

• Kringwerk 
i.o.m. Tonja Schurg, zij is op de hoogte van het gebruiksplan en weet waar de mogelijkheden liggen 

 

• Medisch en/of calamiteiten 
Bij calamiteiten en of medische ongevallen willen wij u vragen de aanwijzingen op te volgen van de 
coördinatoren.  


