
Protocol kerkbezoek Oude Kerk, versie 8 oktober	
				In navolging van het overheidsbeleid en de daarop aansluitende  
    richtlijnen in het PKN protocol. 

Kerkdiensten	
De kerk is zodanig ingericht dat alle kerkgangers anderhalve meter afstand kunnen houden. De 
plaatsen zijn genummerd. 
 
Reserveren voor een kerkdienst is noodzakelijk  
Er is plaats voor maximaal 30 bezoekers, inclusief kinderen. U kunt voor maximaal 4 personen 
uit hetzelfde huishouden reserveren. Dit kan op donderdag- en vrijdagavond van 19.00-20.00 
uur bij Peter Duval Slothouwer: 06 14838216. U kunt ook mailen naar peterduval@hotmail.com	

 
Heeft u gezondheidsklachten? 
Mocht u klachten hebben zoals hoesten, keelpijn, koorts, verkoudheid en/of benauwdheid, blijf 
dan thuis. Reserveer niet of annuleer uw reservering op het hierboven vermelde mail-adres of 
telefoonnummer. 
 
Hoe verloopt de kerkdienst?	

•       Er is geen autorijdienst.	

•       Wilt u voor aanvang van de dienst buiten wachten en verspreid binnenkomen?	

•        Bij binnenkomst wordt uw reservering gecontroleerd. U wordt welkom geheten en ge-
vraagd naar eventuele klachten. 	
•        Gebruik de aanwezige handgel. Daarna wordt u naar uw plaats begeleid. 	

•        U kunt geen gebruik maken van de kapstokken, uw jas legt u in de bank.	

•        Neem indien gewenst uw eigen liedboek mee. 	

•        Indien de predikant een liturgie heeft gemaakt dan ligt deze op papier voor u    

klaar. U kunt deze samen met de Zondagsberichten zelf pakken.	
•        Er is geen koorzang of samenzang. Wel piano-/orgelmuziek en soms solisten.	

•        De collecte gaat indien mogelijk met GIVT. U kunt GIVT ook op elk gewenst moment 
vanuit huis gebruiken. Aan het eind van de dienst is een schaal beschikbaar voor contant 
geld.	
•        Er is geen avondmaal.	

•        Na de dienst wordt u op aanwijzing rij voor rij naar buiten begeleid.	

•        De predikant groet u bij de uitgang, maar schudt geen handen.	

•       Er is geen koffie na afloop.	

•        Er is slechts 1 toilet beschikbaar. Wij vragen u vriendelijk om   zoveel mogelijk thuis 
naar het toilet te gaan.	
•        De kerk wordt voorafgaande aan de dienst en na afloop ontsmet.	

•        Bij de ingang en het toilet zijn ontsmettingsmiddelen beschikbaar.  	

Wij wensen u ondanks de maatregelen een hele fijne kerkdienst!
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