Beste broeders en zusters,
Fijn dat jullie aanwezig willen zijn bij onze kerkdienst. In deze brief geven wij aan hoe wij in en bij de
kerkzaal e.e.a. organiseren ten behoeve van de veiligheidsmaatregelen rond het voorkomen van
besmetting met het Coronavirus.
We houden met elkaar extra rekening met het feit dat er mensen aanwezig zijn die persoonlijk, of
in hun huishouden, een hoog gezondheidsrisico hebben. Hierom de volgende afspraken.
1. Indien u/jij de bekende klachten hebt (hoesten, benauwdheid, niezen, koorts) kom dan niet
en meld dit s.v.p. op dezelfde wijze als waarop u/jij zich aangemeld hebt.
2. Toiletgebruik proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. In noodzakelijk geval gebruiken we
de toiletten in de Bron. De gang en de toiletten bij de consistorie blijven gesloten.
3. We geven elkaar geen handen en houden overal de bekende afstand van 1,5 meter.
4. In de kerkzaal krijgt u een zitplaats toegewezen en zijn de zitplaatsen genummerd. We
werken met de volgende aanduidingen:
a. L = linkerdeel van de kerkzaal gezien van achteruit, M-middendeel, R=rechterdeel
(kant van het voorplein), Z=zijlokaal, G=Galerij.
b. voorbeeld: 4L = bankenrij 4 in het linker vak van de kerkzaal.
c. de bankennummering begint met “1” bij het podium, dus hoe verder naar achteren
hoe hoger het nummer is.
d. op elke bankenrij zijn de plaatsen die gebruikt mogen worden ook genummerd.
e. voorbeeld: uw/jouw zitplaats kan zijn 4R3. De zitplaats is dan plaatsnummer 3 in
bankenrijrij 4 van het rechter vak.
f. alle plaatsen waar niet gezeten mag worden zijn gemarkeerd.
We realiseren ons dat het wat lastig lijkt te zijn zo. Maar er zijn meerdere kosters
aanwezig die u en jou de weg wijzen.
5. Personen uit hetzelfde huishouden zitten zoveel mogelijk naast elkaar. De 1,5 meter regel is
voor hen onderling niet van toepassing.
6. Voor het binnenkomen gebruiken we uitsluitend de hoofdingang van de kerk. U/jij wordt op
het plein van de kerk opgewacht en vandaar naar de gereserveerde plaats begeleid. Ga niet
zelfstandig de kerk binnen en houd 1,5 meter afstand in de eventuele wachtrij op het plein.
7. Bij binnenkomst van de kerk staat een flacon met handgel. Gebruik deze. De kosters zullen u
vragen naar uw gezondheid en u/jou verder de weg wijzen.
8. We gebruiken de garderobe niet. Neem uw/jouw jas mee naar de zitplaats.
9. Tijdens de kerkdienst kunnen we, omreden van de veiligheid, helaas niet met elkaar zingen.
Neuriën mag wel. Ook wordt er niet gecollecteerd.
10. Na afloop van de dienst gaan we, na de zegen, nog even zitten en volgen we verder de
aanwijzingen van de kosters op.
11. Na het verlaten van de kerkzaal verzoeken we u/jou om direct te vertrekken. Blijf s.v.p. niet
staan praten op het kerkplein.
We hopen dat we, ondanks alle “belemmeringen”, een fijne kerkdienst met elkaar mogen hebben.
Deze afspraken zijn opgesteld conform de richtlijnen van de Rijksoverheid en de protocoladvisering van de CGK. Het maakt
deel uit van ons uitgebreide “Coronaprotocol” wat op de site van de Lijnbaankerk is gepubliceerd.
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