
Regels voor het bezoeken van de kerkdiensten in de Gideonkerk vanaf 9 augustus: 

1. Voelt u zich ziek, hebt u corona gerelateerde klachten, blijf dan thuis. Dit geldt 

ook voor de leden van uw huishouden 

2. Hoort u bij de risico-groep: blijf dan thuis en volg de dienst zo mogelijk via de 

kerkomroep 

3. Maak gebruik van het reserveringssysteem als u een kerkdienst wilt bezoeken. 

Er is een vastgesteld aantal bezoekers van 80 personen, dus gebruik maken 

van het reserveringssysteem is nodig! Zie hiervoor verder in deze Kerkemet. 

4. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. 

5. Hou ruim (anderhalve meter) afstand op het parkeerterrein (ook bij instappen 

en uitstappen), in de Bining, bij de garderobe en in de kerkzaal 

6. U mag NIET gaan zitten waar u wilt: een van de coördinatoren – herkenbaar 

aan een hesje – wijzen u een plaats toe. 

7. Dat geldt ook bij het verlaten van de kerkzaal. U krijgt een seintje wanneer uw 

bank” de kerkzaal mag verlaten. 

8. Blijf niet hangen wanneer u uit het gebouw komt. Dit veroorzaakt 

opstoppingen en groepsvorming en is niet verantwoord. 

9. Bij het gebruik van de kerkbanken is rekening gehouden met de anderhalve 

meter: er wordt steeds een bank overgeslagen. Per bank kunnen drie 

personen zitten, of twee huishoudens van twee personen, of één huishouden 

van drie en aaan de andere kant van de bank één persoon of één huishouden 

van vier of meer personen. 

10. Gebruik van toiletten moet zoveel mogelijk worden vermeden. Natuurlijk zijn 

er uitzonderingssituaties. Zorg er dan voor dat u het toilet schoon achterlaat. 

Er wordt voor de nodige middelen gezorgd. 

11. Er mag niet worden gezongen. Er wordt gekeken naar andere manieren om 

“de lofzang gaande te houden”.  Reden hiervoor is dat zingen een grote bron 

van besmetting lijkt te zijn (er wordt nog onderzoek naar gedaan). 

12. De collecte wordt gehouden door middel van collecteschalen bij het uitgaan 

van de kerk. Duidelijk zal worden vermeld om welke collecte het gaat. 

13. Na de dienst zal de kerk worden gereinigd met extra aandacht voor de 

gebruikte ruimtes, banken, deurkrukken, toiletten, etc. Ook zal er extra 

aandacht zijn voor een goede ventilatie. 

14. Deze regels zijn gebaseerd op het gebruiksplan dat voor de Gideonkerk is 

opgesteld. Het hele plan vindt u op de site van onze gemeente en in papieren 

vorm ook in het kerkgebouw. 

  



Voor op de deur van de Bining: 

 

Desinfecteer uw handen bij binnenkomst 

 

Hou anderhalve meter afstand 

 

Voorkom opstoppingen en groepsvorming bij 

bv. de garderobe 

 

Volg de aanwijzingen van de mensen in de 

hesjes – zowel bij binnenkomst als straks bij 

vertrek 

 

 


