
Kerkdienst bijwonen vanaf 12 juli mogelijk 

Per 1 juli is sprake van verruiming van de maatregelen rondom corona. Gelukkig mogen we dan weer 

met meer mensen samenkomen. Dit uiteraard voor zover u dat zelf wilt en aandurft!  

De kerkenraad heeft besloten dat er 100 bezoekers de diensten veilig kunnen bijwonen. Hierbij 

gelden wel enkele regels. 

• Het houden van 1,5 m afstand tot elkaar blijft van kracht. 

• De kerkzaal is ingericht met zitplaatsen op 1,5 m afstand en met looproutes. 

• Er zijn de nodige voorzorgsmaatregelen rondom de veiligheid en hygiëne genomen om 

besmetting zoveel als mogelijk is te voorkomen. 

Om een te grote toeloop met meer dan 100 bezoekers te voorkomen wordt gewerkt met een 

reserveringsysteem:  

 Er worden 95 kaartjes met nummer 1 - 95 gedrukt en deze kunnen per dienst vooraf in de kerk 

afgehaald worden.  

 Echtparen en gezinnen nemen per persoon een kaartje af. 

 Afhalen van de kaartjes kan plaatsvinden op: 

o Donderdag en zaterdag van 11.00 – 13.00 uur in de Oosterlichtkerk. 

 Mocht het ophalen van de kaartjes op de aangegeven tijden een probleem zijn, neemt u dan 

contact op met ondergetekende. 

Het bezoek aan de viering voor de kaarthouders wordt door coördinatoren als volgt begeleid: 

 Bij aankomst geeft u het kaartje af aan de coördinator bij de ingang van de kerk.   

 Men zal naar uw gezondheid vragen. 

 U wordt naar de zitplaats begeleid via looproutes in de kerk. 

 U moet op de aangegeven plaats(en) gaan (en blijven) zitten.  

 Geen onderlinge contacten als de minimale 1,5 m afstand wordt overschreden. 

Voor bezoekers die begeleiding nodig hebben (o.a. de bezoekers van Visio) wordt naar een andere 

passende oplossing gezocht. 

 

Tijdens de dienst mag er helaas niet door gemeenteleden gezongen worden, maar wordt op andere 

wijze in zang voorzien. 

Het gebruikelijke collecteren met een collectezak tijdens de viering is niet mogelijk. U kunt echter uw 

gaven geven via internetbankieren, de Givt app of in mandjes die bij de uitgangen staan. 

Na de dienst gaat iedereen weer zitten en wordt u door de coördinatoren rij voor rij via de diverse 

(nood)uitgangen naar buiten begeleid. 

Er is helaas geen mogelijkheid voor het drinken van koffie na de dienst. 

Vanaf 12 juli treedt dit systeem in werking en in de week na 5 juli kunt u de kaartjes op de hierboven 

beschreven wijze ophalen. 

De komende tijd zal ondanks de verruiming het bezoeken van kerkdiensten anders gaan dan we 

gewend zijn, maar we hopen dat u zich toch weer welkom en prettig zult voelen in de kerk. 

Contactpersoon Arnold de Visser; 06-12598152 a.devisser@ziggo.nl 

Coördinator corona PGH 
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