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Kerkgangers komen en gaan via de hoofdingang van de kerk en maken bij het gaan naar
hun zitplaats gebruik van het linker- of rechterpad van de kerkzaal. Alleen de zitplaatsen met
het witte hartje zijn beschikbaar.

De garderobe van de kerk wordt niet gebruikt om garant te staan voor de 1,5 meter
maatregel. De kerkgangers dienen de jassen e.d. mee te nemen naar de plek in de kerkzaal.

Kerkgangers die gebruik willen maken van de linkervleugel van de kerk, de Piersonlaanzijde,
verlaten de kerk via de nooduitgang achterin de kerk en maken gebruik van het linkerpad in
de kerkzaal.

Kerkgangers die gebruik willen maken van de rechtervleugel van de kerk, de Crailoseweg
zijde, verlaten de kerk via de hoofdingang van de kerk en maken gebruik van het rechterpad
in de kerkzaal.

Het middenpad van de kerk wordt alleen gebruikt door de dominee en de ambtsdragers van
de eredienst.

De kerkgangers worden door de aanwezige vrijwilligers naar een gemarkeerde plek in de
kerk begeleid.

Het is de bedoeling dat de kerkzaal zich laat vullen van voren naar achteren, om het elkaar
kruisen te voorkomen, de 1,5 meter maatregel. De banken in de kerkzaal zijn voorzien van
een markering op 1,5 meter afstand.

Na beëindiging van de eredienst verlaten als eerste de dominee en de ambtsdragers de
kerkzaal via het middenpad.

De kerkgangers verlaten de kerkzaal van de achterste bank tot aan de voorste bank,
wederom om te voorkomen dat men elkaar kruist. De verantwoordelijke vrijwilligers
begeleiden de kerkgangers daarbij.

De dominee en de ambtsdrager staan bij goed weer buiten om de kerkgangers te zien of te
spreken, met inachtneming van de 1,5 meter maatregel.

Bij de hoofdingang en de nooduitgang van de kerk staat desinfectans klaar om de handen te
ontsmetten bij het betreden van de kerkzaal.

Indien de kerkgangers gebruik willen maken van de toiletten, graag de hygiënemaatregelen
in acht nemen. Bij de toiletten is desinfectans aanwezig. We verzoeken u de toiletten beperkt
gebruiken


