Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld

Algemene informatie en richtlijnen tijdens kerkdiensten
Hieronder worden de richtlijnen beschreven die eraan bijdragen om elkaars gezondheid zo goed
mogelijk te waarborgen.
▪

Alle bezoekers dienen zich vooraf te hebben aangemeld via viermee.gkbh@gmail.com
(of telefonisch bij Gerda Eijkelenboom 0651759379). De aanwezigheid van de bezoekers wordt
geregistreerd op een presentielijst.

▪

De kerkdienst begint om 09.30 uur; de hoofdingang aan de Jan Steenstraat is vanaf 09.15 uur
open.

▪

Bezoekers dienen zich aan de RIVM-richtlijnen te houden.

▪

Tussen kerkgangers die niet uit hetzelfde gezin komen, wordt een afstand van anderhalve
meter afstand gewaarborgd. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

▪

Kerkgangers wordt verzocht om de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen bij
binnenkomst en bij het verlaten van de kerk. Men kan niet op een andere plaats gaan zitten
dan de door de coördinatoren aangewezen plaats(en).

▪

Desinfecterende handgel staat op een statafel bij de ingang. Alle kerkgangers worden verzocht
om bij binnenkomst hun handen te ontsmetten.

▪

Kerkgangers worden gevraagd om hun jassen bij zich te houden, zodat de garderobe niet
gebruikt hoeft te worden.

▪

De aangeduide looproutes dienen gevolgd te worden.

▪

Tijdens het aanvangslied blijft men zitten; bij het uitspreken van de zegen aan het einde van
de dienst mag men gaan staan.

▪

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan; er is een zanggroep die de liederen zingt.

▪

Er worden geen handen geschud.

▪

Bij het uitgaan van de kerk staat er een standaard met twee collectezakken, waarin u uw
collectegeld/-bonnen kunt achterlaten. Uiteraard kan er ook gebruik gemaakt worden van de
andere mogelijkheden (Givt, overschrijving) voor de collecte.

▪

We proberen het toiletgebruik in de kerk tot een minimum te beperken. Als u toch naar het
toilet gaat, wordt u verzocht om het zelf na gebruik even schoon te maken met de daarvoor
aanwezige reinigingsdoekjes.

▪

Na afloop van de dienst is er nog geen gelegenheid tot koffiedrinken. Napraten mag buiten
(met inachtneming van voldoende afstand).

Kinderoppas
▪

Ouders die hun kind bij de kinderoppas brengen, kunnen via de zij-ingang (Rembrandtstoep)
naar binnen. Als zij hun kind hebben weggebracht, gaan ze via dezelfde zij-ingang weer naar
buiten, om vervolgens via de hoofdingang de kerkzaal te betreden.

▪

De kinderen bij de kinderoppas worden aan het einde van de dienst (en niet zoals gebruikelijk
tijdens het collectemoment) pas weer opgehaald.

Wij wensen u een goede dienst!
Namens de Kerkenraad,
Marjorie van den Heuvel
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