GKv Grijpskerk-Niezijl

Coronarichtlijnen kerkdiensten
Vooraf aanmelden
• U moet zich voor het bezoeken van de kerkdienst aanmelden.
Dit aanmelden kan in de week voorafgaand aan de dienst, uiterlijk vrijdag 18.00
uur op: aanmelden@gkvgrijpskerkniezijl.nl. Als er niet gemaild kan worden
dan belt u met Jacob Willem Schoenmaker: 06-10240726.
(Let op: in de week voor 5 juli bellen met de scriba op 06-25337165!)
Plaatsing op volgorde van aanmelding, wie niet eerder is geweest gaat voor. De kerkenraad heeft het recht voor om in individuele gevallen van deze regel af te wijken.
• Bij de aanmelding moet u de namen doorgeven van wie er met u meekomen naar de
kerk.
• U ontvangt persoonlijk een mail (of een telefoontje) wanneer u wordt uitgenodigd om
de dienst bij te wonen. Ontvangt u niets, dan rekenen we erop dat u thuis naar de dienst
luistert.
Hygienemaatregelen
• We houden anderhalve meter afstand.
• Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
• De deuren staan open, zodat er geen deurkrukken aangeraakt hoeven worden.
• Iedereen krijgt een plaats toegewezen door de coördinator.
• Neem uw jas en tas mee naar uw plek.
• Loop via de aangegeven route.
• De deuren blijven open staan ivm de benodigde ventilatie c.q. “trek”.
• Er wordt geen gebruik gemaakt van het toilet. Alleen in uiterste nood kunt
u heen. In het toilet liggen schoonmaakdoekjes, waar u de deurkruk mee
schoonmaakt, evenals het toilet en wat verder door u aangeraakt wordt.
Tenslotte desinfecteert u opnieuw uw handen.
• Als iedereen weg is worden de banken/stoelen afgenomen, evenals de deurkrukken en
het toilet.
Overige maatregelen en adviezen
• Zingen doen we vooralsnog niet.
• We vragen u om na de dienst niet op het kerkplein te blijven hangen om na te
praten, maar gelijk naar huis te gaan.
• Heeft u verkoudheidsklachten, dan blijft u thuis. Heeft u daarbij ook koorts,
dan blijven u én uw huisgenoten thuis.
We rekenen erop dat u zelf uw verantwoordelijkheid neemt.
• Gemeenteleden die behoren tot de risicogroepen worden gemaand tot extra
voorzichtigheid. Ook hier doen we een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid.
• Als u op een kussen wilt zitten, dan moet u die zelf van huis meenemen.

