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COVID-19 Protocol
Aan onze leden en vrienden – jong en oud,
De kerkenraad laat zich leiden door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en die
hebben per 22 maart 2021 en routekaartgemaakt voor de kerken. Onze Bond van de Vrije
Evangelische Gemeenten in Nederland is hierbij aangesloten. Op basis van de nieuwe
informatie is besloten dat wij elkaar als gemeente vanaf 31 maart 2021 weer voorzichtig
mogen ontmoeten in de diensten met de volgende restricties:
• Max. 30 kerkgangers incl. kinderen en incl. medewerkers
• Er is geen samenzang maar max. 4 voorzangers zijn toegestaan
• Er wordt geen crèche, geen kindernevendienst en geen tienerdiensten georganiseerd
• Er is geen koffiedrinken
Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om al dan niet naar de dienst te komen, daarbij
rekening houdend met andere kerkbezoekers. Ook moet iedereen zich aan de volgende
voorschriften houden.
Reserveren bijwonen kerkbezoek
• U dient zich vooraf aan te melden om de dienst te kunnen bezoeken: uiterlijk
vrijdagavond voorafgaand aan de dienst via e-mail reserverenkerkdienst@vegwormerveer.org. Indien u geen e-mailadres heeft dan kunt u bellen naar
0756426405. Graag van alle personen de namen vermelden. Zo kunnen wij
inventariseren of er voldoende plek is in de kerk en is er eventueel contactonderzoek
bij besmetting mogelijk.
Voor de dienst
• Na aanmelding mag u naar de dienst komen, mits hij/zij of iemand anders in het gezin
geen klachten die te relateren zijn aan COVID-19 (niezen, hoesten, koorts) heeft.
• Vanaf 9.45 uur kunt u het gebouw binnen gaan met een mondkapje op, en wij verzoeken u
niet op het laatste moment te komen.
• Er zijn mensen in hesjes om u de weg te wijzen: u dient u uw handen bij de ingang te
reinigen, wordt gevraagd of u geen klachten heeft en u wordt u naar uw plaats begeleid. Van
vooraf aan worden de rijen naar achteren gevuld. Let hierbij op de 1,5 meter-afstand!
• Iedereen gaat door de voordeur naar binnen.
• U kunt geen gebruik maken van de garderobe. Uw jas houdt u bij zich en kan over uw stoel
gehangen worden.
• Houd 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
• Beperk de bewegingen binnen het kerkgebouw zo veel mogelijk.
• Neem de hygiënevoorschriften in acht.
Na de dienst
• De bezoekers die achteraan zitten verlaten als eerste de kerkzaal.
• Ook buiten het kerkgebouw dient men aan de 1,5 meter-afstand te denken.
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Diversen
• Het is mogelijk om gebruik te maken van de autodienst, als u zelfstandig kunt in- en
uitstappen. Als u gebruik wilt maken van de autodienst, dan wordt u verzocht op uiterlijk
vrijdagavond contact op te nemen met Steven de Wilde, telefoon 0756211890 of
0646081955.
• Het toiletbezoek dient zo veel als mogelijk beperkt te worden. Degene die het toilet toch
heeft bezocht dient het toilet ook met de aanwezige middelen te reinigen.
• De diensten worden via livestream direct uitgezonden en de voorste rijen zijn vanaf de
achterkant te zien op beeld.
• 10 minuten voor aanvang van de dienst zal de uitzending gestart worden, wanneer er met
elkaar gesproken wordt in de kerk is dit te horen.
Met het in acht nemen van de maatregelen mogen we weer bij elkaar komen in de eredienst
om God te loven, te bidden, te luisteren naar zijn Woord.
Hartelijke groet,
Namens de kerkenraad
Winfred Groenendijk
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