Bezoekersregels Johanneskerk
De kerkenraad heeft de volgende voorwaarden aan uw aanwezigheid in de kerk moeten stellen:
• U heeft zich op vrijdagavond tussen 19.00 en 22.00uur aangemeld voor de aanstaande
zondagmorgen dienst en/of kindernevendienst op telefoonnummer 0613766357.
• Wij vragen u indien u of iemand uit uw directe omgeving hoest, niest, verkouden bent/is en of
koorts hebt om niet te komen. In voorkomend geval moet u dit ook telefonisch of via de mail melden
bij de het telefoonnummer 0613766357.
• We houden ook rekening met gasten en niet geplande bezoekers. Een klein deel (10%) van de
beschikbare zitplaatsen wordt hiervoor vrijgehouden.
• Iedereen zit minimaal anderhalve meter van elkaar.
• Echtparen of gezinnen kunnen naast elkaar plaatsnemen.
• U wordt gevraagd bij binnenkomst in de kerk de aanwijzingen op te volgen van koster en corona
coördinatoren. Zij begeleiden u naar uw plaats.
• U desinfecteert bij binnenkomst uw handen en wordt daarna naar de aangewezen plaats begeleid.
(Zodat ook tijdens het lopen kerkgangers niet te dicht langs reeds zittende kerkgangers lopen). De
kerkzaal wordt van voren af aan gevuld.
• U wordt gevraagd geen gebruik te maken van de kapstok, maar uw jas mee te nemen naar uw
zitplaats. • Liedboeken zijn niet beschikbaar.
• Er wordt gebruik gemaakt van een liturgie, deze na de dienst graag mee naar huis nemen.
• Het zingen van alle liederen wordt op dit moment nog sterk afgeraden door de landelijke kerk. Dus
zullen wij dat voorlopig nog niet doen. Wel zal de organist de opgegeven liederen spelen zodat u mee
kan lezen, of neuriën met een dichte mond.
• U kunt uw giften voor de collecten deponeren in twee bij de uitgang staande schalen, één voor kerk
en diaconie en één voor de extra collecte.
• U wordt gevraagd de kerk te verlaten volgens aanwijzing van één van de corona coördinatoren. Dat
betekent dat u na de zegen door de predikant wordt verzocht om weer te gaan zitten en uw beurt af
te wachten voordat u de kerk kunt verlaten, dit te beginnen achterin de kerk.
• De kindernevendienst wordt gehouden. De kinderen gaan voor aanvang van de kerkdienst naar de
Poort en na de kerkdienst kunnen de kinderen weer bij de Poort opgehaald worden. Zelf heeft u
geen toegang tot De Poort.
• Collectebonnen zijn zoals gebruikelijk te bestellen bij kerkrentmeester Johan Dekker.
• Voorlopig zal er ook nog geen koffiedrinken na afloop van de dienst zijn, wij zullen gaandeweg
bekijken hoe en wanneer we dit ook weer langzaam op kunnen starten.
• In de consistorie zijn max. 2 personen tegelijk aanwezig n.l. dominee en dienstdoende ouderling.
• Bij binnenkomst aan de hoofdingang van de kerk begint een ieder met als eerste zijn handen te
desinfecteren.
• Wanneer u tot een kwetsbare groep behoort of 70 jaar en ouder bent dan dient u extra voorzichtig
te zijn. Het advies van het RIVM is dat het verstandig kan zijn om voorlopig zoveel mogelijk thuis te
blijven.

