Corona regels voor bezoek aan de kerkdienst in de Heldringkerk te Hoenderloo
Randvoorwaarden vanuit overheid
• Vermijd drukte en blijf thuis indien u corona gerelateerde ziekte verschijnselen heeft.
• Waarborg onderlinge afstand tussen mensen van 1,5 meter.
• Voor huisgenoten geldt deze afstand niet.
• Geen handen schudden, veelvuldig handen wassen.
• Afstand (1,5 meter) tussen bezoekers waarborgen indien zij niet tot hetzelfde huishouden
• Neem hygiëne maatregelen in acht (handenwassen, contactvlakken ontsmette, niezen in
ellenboog, gebruik papierenzakdoeken).
• Heeft u klachten die mogelijk corona gerelateerd zijn, heeft u kortgeleden contact gehad met
iemand die corona heeft, blijf dan thuis en laat u testen.
Vooraf reserveren / aanmelden
Vanwege de beperkte ruimte en de 1,5 m afstand kunnen er maximaal 30 kerkbezoekers komen. Om
dit goed te regelen, dient u vooraf aan te geven dat u wilt komen en met hoeveel mensen.
Het aanmelden kan bij voorkeur per email of telefonisch:
Per email opgeven voor zaterdagmiddag 18.00 uur.
Emailadres: kerkdiensthoenderloo@gmail.com
Telefonisch op vrijdagavond tussen 19.00 – 19.30 uur.
Telefoonnummer: 06-50636214 (b.g.g. 06-13555507)
Indien de aanmeldingen het maximaal aantal plaatsen (30) overschrijdt, zal door de corona
coördinatoren een selectie worden gemaakt.
Indien uw aanmelding NIET kan worden gehonoreerd, krijgt u daar per mail of telefonisch bericht
van. Uw volgende aanmelding zal zeker worden gehonoreerd.
Coronaprotocol kerkgangers / bezoekers
• Houd 1,5 meter afstand van andere mensen, tenzij het uw huisgenoten zijn.
• Volg de aanwijzingen van de dienstdoende coronacoördinator op.
• Tijdens de dienst mag er niet gezongen worden. Op een andere wijze zal er invulling aan de
liederen worden gegeven. Ook hardop meebidden met het Onze vader is niet toegestaan
• Kom op tijd, was vooraf thuis uw handen en ga naar het toilet.
• Draag een mondkapje als u zich verplaatst in de kerk. Mag af al u zit.
• Neem uw jas mee de kerk in, zo houden we de doorloop in het portaal vrij.
• Neem bij voorkeur uw eigen liedboek mee. Liedboeken liggen op een tafel in de kerk. U kunt ze
daar pakken en later weer terugleggen. Na de dienst worden ze weer ontsmet.
• Schuif altijd zoveel mogelijk naar de muurzijde, zodat anderen niet in de banken voor u langs
moeten en we de ruimte maximaal benutten.
• Houd in de bank ook voldoende afstand tussen uw medegasten: 1,5 m is twee armlengten!
• Houd in de banken voldoende afstand (1 armlengte) vanaf de zijkant van de bank aan de zijde
van het middenpad, zodat is er voldoende afstand is tussen u en personen in het middenpad.
• Er zijn ook stoelen beschikbaar, verplaats deze niet.
• Collecten worden aan het eind van de dienst bij de uitgang ingezameld.
Overmaken met vermelding van het doel, mag ook.
• Het toilet, de keuken en consistorie zijn niet toegankelijk voor de bezoekers.
• Er is geen koffiedrinken.
• Wilt u een praatje maken, doe dat dan buiten op ruime afstand van de ingang en van elkaar.
• Houd op de parkeerplaats voldoende afstand van elkaar.
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