Beste gemeenteleden.
Na een periode van thuiszitten en ons aan de regels houden, mogen we weer voorzichtig beginnen
met kerkdiensten te houden. We moeten met elkaar er voor zorgen dat dit verantwoord gaat.
Daarom hebben wij een protocol opgesteld, dit protocol vloeit voort uit de adviezen van het RIVM en
de PKN. Wij houden als kerkenraad voortdurend vinger aan de pols. Wat nu geldt, kan morgen al
weer anders zijn.
Dit protocol wordt gepubliceerd via de Zondagsbrief en onze website. Bij veranderingen wordt u
uiteraard op de hoogte gebracht.”
Voor vragen en/of opmerking kunt terecht bij Ella van der Stel (koster) elsipima@upcmai.nl (o180427143) of bij de scriba scriba@ghkridderkerk.nl.
Protocol Covid-19 Goede Herderkerk 1 juni 2020.

Van 1 juni tot 30 juni mogen wij met maximaal 30 personen in het gebouw aanwezig zijn.
Na 1 juli tot nader orde mogen dit maximaal 100 personen in het kerkgebouw.
Het aanwezig zijn bij de kerkdienst geschied door reservering. Hierover wordt u in een ander
stukje op de hoogte gebracht.
Aankomst kerk:
Voor alle activiteiten en bewegingen geldt de “1,5 mtr.”regel.
Thuis moet u voor uzelf al nagegaan of u geen ziekteverschijnselen heeft die op Corona
lijken. Griepverschijnselen zoals hoesten, niesen, benauwdheid, smaakverlies en koorts.
Vanaf een half uur voor de dienst bent u welkom in het gebouw.
Bij de deur wordt u ontvangen door een coördinator, herkenbaar aan blauwe hes of blauwe
badge.
De coördinator vraagt naar uw gezondheid en geeft zo nodig instructie. We nemen jassen
mee de kerkzaal in, deze kunnen over de stoel voor u opgehangen worden.
In de kerk:
In de gang en kerkzaal hebben we een “looproute”, herkenbaar aan blauwe bordjes, uitgezet
om contacten met elkaar te vermijden.
In de gang staat links een rek met twee collectezakken waar u voor de dienst uw gaven in
kunt doen. Als u via “Givt” wilt storten is daar gelegenheid voor rechts in de gang. Na de
klapdeuren gaan we direct links de kerk in.
In de kerkzaal is ook een coördinator die evt. aanwijzingen zal geven. In de kerkzaal hebben
we ook een vaste looproute uitgezet.
Om de “1,5 mtr.”maatregel te waarborgen, moeten we steeds drie stoelen vrijhouden,
gezinnen en huisgenoten mogen wel bij elkaar zitten. Ook moeten wij steeds een rij
overslaan.
Tijdens de dienst mag er niet hardop meegezongen worden en ook het “Onze Vader”,
mogen wij in stilte meebidden.
Toiletbezoek:
Dit graag tot een minimum beperken.
Tijdens de dienst moeten we er op letten dat we elkaar niet moeten passeren in de rijen!

Toiletbezoek via de deuren achter in de kerk en we gebruiken t.n.o. twee toiletten, het
heren- en invalidentoilet.
Na de dienst:
Om contacten zo veel mogelijk te vermijden gaan we rij voor rij de kerk uit.
Het achterste gedeelte zal de kerk verlaten via de zijdeur en het voorste gedeelte zal de kerk
verlaten via de “Nooduitgang” voor in de kerk.
Om de uitstroom van kerkgangers soepel te laten verlopen, is het de bedoeling het kerkplein
te verlaten.
Algemene opmerkingen:
 Indien u in een risicogroep valt, qua leeftijd of gezondheid, moet u bij uzelf ten rade
gaan of het verstandig is een kerkdienst te bezoeken.
 In het kerkgebouw zijn voldoende flacons met handdesinfectie aanwezig “Gebruik
deze”!
 Alle andere bijeenkomsten zoals KND, Crèche, jeugdwerk, etc. zijn t.n.o. niet
mogelijk.
“LATEN WE MET ELKAAR, VOOR ELKAAR ZORGEN!

