
Kerkdiensten vanaf 5 juli 

 

De kerkenraad van de Johanneskerk heeft besloten vanaf 5 juli gebruik te 

maken van de mogelijkheid om met meer bezoekers de morgendienst te 

vieren. Veel mensen zullen blij zijn weer naar de kerk te mogen gaan. 

Anderen zullen uit voorzorg vanuit huis de dienst volgen via het internet. We 

blijven met beeld en geluid de kerkdiensten online aanbieden. 

 

We houden het hoofddoel van onze kerkdienst voor ogen: de lof aan God, de 

verkondiging van het Evangelie en het gebed gaande houden. We blijven dat 

in verbondenheid met mensen thuis en in de kerk doen. 

 

We vragen aan degenen, die weer naar de kerk hopen te komen, de volgende 

informatie goed te lezen. De samenkomsten mogen alleen plaatsvinden met 

allerlei maatregelen en beperkingen. Het is belangrijk voor elkaar en onszelf 

dat we ons aan deze maatregelen houden. 

 

Er is een verplicht gebruiksplan van 10 pagina’s geschreven, waarin we 

beschreven hebben hoe we de samenkomsten verantwoord kunnen 

hervatten. Ons nadeel: een kleine gemeente in een groot gebouw, is nu in 

ons voordeel. Er kunnen maximaal 70 mensen de kerkdienst bezoeken, als ze 

anderhalve meter afstand moeten houden. Het welkomstteam zal jou / u 

welkom heten en vertrouwd maken met de gang van zaken. Hieronder staan 

de belangrijkste op een rijtje:  

 

1. Bij verkoudheidsklachten of koorts blijft u thuis. 

2. Iedereen die door het RIVM aangemerkt wordt als risicogroep (mensen 

van 70 of ouder of een longaandoening hebben) adviseren we dit risico 

zelf goed af te wegen. We leggen echter de verantwoordelijkheid om wel 

of niet te komen bij uzelf.  

3. Iedereen, die niet tot eenzelfde huishouden behoort, houdt anderhalve 

meter afstand van elkaar 

4. Bij binnenkomst desinfecteert iedereen zijn handen met gel 



5. Op een lijst wordt geregistreerd wie er zijn. Als uw contactgegevens niet 

bekend zijn, wordt een telefoonnummers gevraagd. Deze lijst wordt vier 

weken bewaard. 

6. Er is kinderoppas en kindernevendienst: let goed op de instructies van 

afstand houden. 

7. Uw jas neemt u mee naar binnen. Bij het naar buiten gaan komt u niet 

meer langs de garderobe. 

8. Rollators neemt u mee de kerk in en deze parkeert u aan het einde van 

de bankrij, waar u gaat zitten. 

9. Er is een vaste looproute met eenrichtingsverkeer: via de hoofdingang en 

de hal naar de kerkzaal en via het gangpad aan de orgelkant naar de 

nooduitgang naar buiten. Let op de pijlen op de bordjes. 

10. Bezoekers gaan op de gemarkeerde plaatsen zitten en vullen de plaatsen 

van voor naar achter. U kunt dus niet plaatsnemen op uw vertrouwde 

plaats. Mensen uit zelfde huishouden mogen bij elkaar zitten Met de 

indeling is rekening gehouden met het volgende: aan de raamkant 

kunnen gezinnen plaats nemen, in het grote middenvak individuele 

personen, aan de orgelkant twee personen uit het hetzelfde huishouden. 

Voor rolstoelen en scootmobielen is er ruimte gemaakt vooraan aan de 

banken aan de raamzijde. De kerkenraad zit in de dwarse banken bij het 

doopvont. 

11. Alleen het invalidentoilet is beschikbaar voor dringend noodzakelijk 

toiletgebruik. 

12. Op nadrukkelijk advies is het niet toegestaan mee te zingen. Per dienst 

worden maximaal drie mensen aangewezen, die wel zingen op de 

voorste bank. 

13. Na afloop is er geen koffiedrinken. 

14. Na de dienst verlaten we de kerk op aanwijzingen van achter naar voren 

richting de nooduitgang. 

15. Een bijdrage aan de collecte kan met gebruik van QR-code of 

overboeking en in het offerblok aan de uitgang. 

16. Blijf bij het naar buiten gaan letten op de anderhalve meter afstand. 

17. Na afloop wordt alles goed schoongemaakt. 

 

Vragen of opmerkingen? laat het ons weten! 


