
Wij zetten vast de stoelen voor u klaar..!

Nu de kerken in Nederland, na een maand proefdraaien, in juli 

open gaan voor maximaal 100 personen willen wij jullie infor-

meren over het gebruiksplan van de Vecht & Angstelkerk. Hoe 

geven wij invulling om zo zorgvuldig mogelijk met de maatre-

gelen, die de overheid ons adviseert in samen spraak met het 

RIVM, om te gaan. Dit om de gezondheid van onze gemeentele-

den en bezoekers te waarborgen. De kerkenraad heeft een ge-

bruiksplan opgesteld,  hieronder vindt u beknopt de richtlijnen 

uit dit plan. Wij verzoeken iedereen zich strikt daaraan te hou-

den. Mochten de richtlijnen van de overheid zich tussentijds 

wijzigen wij houden jullie op de hoogte.

Voor de kerkdiensten
We beginnen op zondag 5 juli met onze eerste dienst in corona-

tijd. We hebben besloten om voorlopig geen middagdiensten te 

organiseren. De aanvangstijden van de diensten zijn ongewijzigd. 

Om de kerkdienst te bezoeken dienen jullie zich op te geven! En 

aan te geven met hoeveel mensen (eventueel ook gasten) jullie 

komen. Wij zetten dan de stoelen vast voor jullie gereed.

Opgeven kan bij Hans via: hansstuart@planet.nl 

of 0294 - 234404 / 06 51 82 58 56. Let op! Het opgeven kan tot 

vrijdagavond 24.00 uur voor de komende dienst. Zaterdag zal de 

kerkzaal dat in gereedheid worden gebracht.

•  Bij het binnenkomen zullen jullie welkom worden geheten door 

een gastheer of vrouw en zij geven aan waar jullie gereserveerde 

zitplaatsen zijn.

•  Wij gaan er vanuit dat iedereen die zich aanmeld gezond is.

•  Bij de deur staat een desinfecterend middel zodat jullie je handen 

kunnen ontsmetten.

•  De garderobe blijft gesloten, neem je jas mee naar je zitplaats.

•  Ook het bezoek aan het toilet willen ze zoveel mogelijk tot een 

minimum beperken. In uitzonderingssituatie zijn toiletten be-

schikbaar. 

Tijdens de kerkdiensten
We hebben ook wat afspraken gemaakt voor tijdens de dienst.

•  Zingen zal voorlopig niet mogen, we hebben het muziekteam 

bereidt gevonden om invulling te geven aan het zingen.

•  Er zal geen presentator zijn die het welkom en voorbede doet 

zolang deze maatregelen gelden, dit doet de voorganger.

•  De schriftlezingen zullen door de voorganger gedaan worden en 

via de beamer gepresenteerd worden.

•  De collecte zal niet gehouden worden, wel verzoeken wij jullie 

deze digitaal over te maken. Het collecte doel met gegevens wor-

den gepresenteerd via de beamer en staat in de weekbrief.

•  Tijdens de dienst is er elke week een creche in de aparte zaal, zij 

blijven daar tot na de dienst. De kinderkerk begint pas weer in 

september.

Na afl oop van de kerkdiensten
•  Na de dienst is er helaas nog geen ruimte voor koffi  edrinken en 

ontmoeting. 

•  Na de dienst kan de kerkzaal aan de voorzijde (deur naast de kan-

sel) en achterzijde worden verlaten. 

•  Zorg voor een goede doorstroming en blijf niet staan praten, 

houd minimaal 1.5 meter afstand.

Bovenstaande richtlijnen klinken hard en streng en misschien is 

dat wel zo. Maar door ons hieraan te houden zorgen we er geza-

menlijk voor dat het coronavirus ons niet bereikt.

•  Het is wel mogelijk om bij wat gastgezinnen koffi  e te komen 

drinken. In de weekbrief zal aangegeven worden waar het kan en 

hoeveel gemeenteleden er welkom zijn.

We hopen op jullie medewerking en 

bidden dat ieder gezond blijft.

De kerkenraad


