
Protocol vieringen in de maand juni. 
 

Vieringen: 

Vanaf zondag 7 juni organiseren we twee vieringen, om 9.00 en 10.30 uur, met maximaal 30 

kerkgangers (excl. dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers).  

Tussen de beide vieringen wordt het kerkgebouw (en gebruikt interieur) gereinigd. 

Bij de viering van 10.30 uur is er KND in het Ontmoetingshuis. De kinderen plus leiding gaan daar 

meteen naar toe en blijven daar de hele tijd. 

Er is geen ontmoeting / koffiedrinken na de dienst. 

 

Reservering:  

Wie naar de kerk wil moet telefonisch reserveren vóór vrijdag 18 uur, bij scriba Marianne Veenema: 

543313. Men kan aangeven voor welk tijdstip men kiest. Als beide diensten vol zijn, is er de optie om 

een plek voor de volgende zondag te reserveren. 

Voor het overige worden geen reserveringen vooruit gemaakt. 

In iedere viering worden twee plaatsen vrij gehouden (voor evt. gasten) 

Ook voor de kindernevendienst is aanmelding vooraf noodzakelijk. Dat kan bij Lina de Leeuw: 050-

8509883. 

 

Inrichting kerkgebouw: 

De kerkzaal is opnieuw ingericht met het oog op de 1,5 meter verplichting.  

Iedereen zit op zijn/haar eigen plaats (ook echtparen en gezinnen). De viertafel is naar beneden 

verplaatst. We zitten daar in een ruime hoefijzeropstelling omheen. 

Op deze manier creëren we zoveel mogelijk een gemeenschapsgevoel. Met de stoelen op gelijke 

afstand, is de situatie voor iedereen gelijk. 

 

Procedure: 

Binnenkomst via de voordeur. Er is geen mogelijkheid om van de garderobe gebruik te maken. 

In de hal onder de toren staat tafel met ontsmettingsmiddel /doekjes/prullenmand. 



Bij ontvangst wordt iedereen gewezen op de huisregels, die op een poster bij de deur staan 

aangeplakt. 

De koster ontvangt de mensen en wijst ze een plek. 

 

De kinderen en leiding van de kindernevendienst gaan naar het Ontmoetingshuis. Ook daar staat bij 

de ingang een tafel met ontsmettingsmiddel etc. De kinderen en leiding houden rekening met de 1,5 

meter bepalingen. 

 

De viering: 

Het worden aangepaste vieringen, van max. 45 minuten. 

Er wordt niet samen gezongen. Als alternatieve invulling is er muziek van orgel, piano of via de 

beamer. 

Lectordienst wordt gedaan door predikant/voorganger. 

Collecte: In de dienst wordt niet gecollecteerd.  

De staander met collectezakken staat bij de deur, zodat mensen na afloop bij het verlaten van de 

kerk hier gebruik van kunnen maken. 

Verder wordt gewezen op de mogelijkheid van de GIVT-app. 

Het verlaten van de kerk geschiedt onder aanwijzing van de kosters. Mensen verlaten om beurten de 

kerk. 

Dit protocol is opgesteld voor de vieringen in juni. Naar bevind van zaken kunnen we het op 

onderdelen wijzigen. 

Op 9 juni vergadert het moderamen. 

Op 23 juni vergadert de kerkenraad en kan een en ander nader geëvalueerd en aangepast worden. 


