EREDIENSTEN IN CORONATIJD

Aanmelden voor de diensten:
• Gemeenteleden kunnen zich aanmelden via de website. Mocht dit niet lukken,
kan er gemaild of gebeld worden met onderstaand contactpersoon.
• Aanmelden voor de ochtenddienst gaat per week op alfabet van achternaam, AD, E-L, M-R en S-Z. Wie zich kan aanmelden staat vermeld op de
aanmeldpagina van de site (www.hervormdochten.nl) en in de kerkbode. Na
vrijdag 20.00 uur wordt de inschrijving gesloten. Wil u het doorgeven als u wel
had willen komen, maar er geen plaats was (i.v.m. de evaluatie). Aanmelden voor
de avonddiensten wordt opengesteld voor alle leden.
• Bij opgave voor een dienst maakt u een keuze voor een kleur (deel van de kerk)
om de looproutes in en uit de kerk te spreiden.
De diensten:
● De kerk is geopend 20 minuten voor aanvang.
● Kerkbezoekers lopen naar de ingang, die bij de gekozen
kleur (vak) hoort en lopen zo ver mogelijk door in het vak,
alvorens te gaan zitten op een beschikbare plaats.
● Bij het lopen in de kerk adviseren wij het gebruik van een
mondkapje.
● Bij elke ingang staat voor de dienst een kerkenraadslid voor
aanwijzingen en evt. vragen. Hierbij kunnen ook vragen
over verkoudheid, koorts etc. gesteld worden.
● Kinderen van de zondagschool en kindernevendienst
worden via de ingang van het baken aan de Molendam
voor de dienst in het baken gebracht door
ouders/verzorgers. Na de dienst worden de kinderen uit de
ruimte geleid door de leiding en worden daar opgehaald.
Alle kinderen zijn welkom.
● Kinderen voor de oppas kunnen via de deur bij de fietsenstalling gebracht en
gehaald worden.
● De deuren zijn geopend, zodat er geen deurklinken aangeraakt dienen te
worden.
● Bij de ingangen staat desinfecterende gel
● Er worden geen jassen opgehangen
● Tussen kerkgangers moet altijd anderhalve meter afstand zijn
● Huisgenoten moeten bij elkaar zitten.
● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk.
● Het bezoek aan het toilet zal tot een minimum beperkt moeten blijven.
● Collecten worden bij voorkeur digitaal (bijv. via de Appostel app of onze
webshop) gegeven, maar ook bij de uitgang is er een mogelijkheid. Meer
informatie vindt u op www.hervormdochten.nl/collecte.
Na de dienst
● Bij het verlaten van de kerk wordt dezelfde deur gebruik als bij het binnen komen,
beginnend met de aanwezigen, die het dichtst bij de deur zitten.
● Bij het verlaten van de kerk adviseren wij het gebruik van een mondkapje.
● Er is geen mogelijkheid voor een consumptie of ontmoeting na afloop.
Contact:
Dhr. M. (Maske) van de Berg, 06-51928474
diensten@hervormdochten.nl

