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Wij als Hervormde Gemeente hebben twee open diensten: de ochtenddienst en 
de avonddienst. 
 
We werken met 3 ingangen met 3 compartimenten volgens bijgevoegd model: 
- compartiment 1: ingang pastorie-kant: rechtdoor lopen naar rechterblok (niet langs 
koor) tot halverwege; 
- compartiment 2: ingang toren naar rechtsachter (de ingang onder de toren vrij voor 
het blok langs de kant rechts tot halverwege); 
- compartiment 3: ingang parkeerplaats naar linksachter tot halverwege; 
- de leden van de kerkenraad zitten linksvoor in de kerk en op de voorste rij 
rechtsvoor en komen via de consistorie-kamer binnen. Het koor is voor 'overloop'-
situaties bestemd; 
- zie verder bijlage 1. 
 
De indeling is gemaakt op basis van de 1,5 meter afstand: 
- tussen de bezette stoelen worden minimaal 3 stoelen afstand gehouden, rekening 
houdend met huishoudens; 
- tussen de rijen worden 1 lege rij aangehouden; 
- de bezetting laat een specifiek aantal gemeenteleden toe; 30, 60 en 100 mensen 
zijn maxima, ons kerkgebouw laat minder mensen toe; 
- de plaats van de kosters/beamteam is afgescheiden met plexiglas aan weerzijden; 
- voor de KHV is er een plek gereserveerd naast de koster/beamteam. 
 
Deelname aan de dienst van de Hervormde Gemeente gebeurt door middel van 
reservering: 
- het reserveringssysteem Eventbrite garandeert dat voldaan wordt aan 1,5 meter; 
- bezoek van de dienst is alleen mogelijk door opgave vooraf via onze website (kan 
ook voor iemand worden gedaan); 
- op de website staan de voorwaarden voor bezoek (zie bijlage 2); 
- bij binnenkomst zal worden gevraagd of men voldoet aan de gestelde voorwaarden 
voor bezoek en dit zal worden geregistreerd (voldoende is om te vragen of alle 
vragen met “nee” zijn beantwoord). 
 
Begeleiding naar de toegewezen plaats is noodzakelijk: 
- 3 dienstdoende ambtsdragers (ouderling, diaken, kerkrentmeester) wijzen als 
coördinator de gemeenteleden hun plaatsen aan volgens het reserverings-systeem; 
zij zullen bij de 3 genoemde ingangen staan; kerkgangers blijven buiten staan 
wachten (zo nodig zelf paraplu meenemen) totdat zij naar hun plaats worden 
begeleid; buiten zal een bordje worden geplaatst met “gelieve te wachten totdat u 
naar de plaats begeleid wordt”;  
- dat betekent dat de dienstdoende ouderling samen met alleen de predikant het 
consistorie-gebed houdt en de afkondigingen doet; dit geldt ook voor de 
aankondigingen voor de kerktelefoon; 
- we vragen de kerkgangers om ca 10 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig 
te zijn, zodat er tijd genoeg is voor plaatsbegeleiding; 
- de predikant en de dienstdoende ouderling lopen via de aangewezen route naar 
voren; 



 

 

- de coördinatoren lopen via de ‘veiligste route’ naar het toegewezen 
kerkenraadsvak; 
- de ouderling van dienst zit op de voorste rij van het rechterblok, op de stoel 
linksvoor; 
- de coordinator pastorie zit op de voorste rij rechterblok, op de stoel rechtsvoor; 
- de coordinatoren parkeerplaats en toren zitten op rij 1 en 3 linkerblok, op de meest 
linkse zitplaats; 
- de coördinatoren gaan na afloop van de dienst als eerste weer van hun plek en 
nemen de plaats bij de deur weer in en zeggen de kerkgangers gedag. 
 
Hygiene-maatregelen zijn vereist: 
- er zullen desinfecterende middelen beschikbaar zijn bij binnenkomst; 
- er is geen centrale garderobe: jassen moeten naar de plaats worden meegenomen; 
- er zijn geen liedbundels en kussens beschikbaar: indien nodig zelf meenemen en 
niet achter laten. 
 
Er zijn beperkingen en eisen binnen en rondom de diensten: 
- de collecte vindt niet fysiek plaats maar alleen online. 
 
Er zijn nog enkele openstaande punten: 
- voor speciale diensten wordt een speciaal protocol opgesteld, denk aan doop, 
Heilig Avondmaal, belijdenis. 
 


