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Gebruiksplan PKN Kerkwerve 2021. 

Wij nodigen u van harte uit in onze Eredienst na telefonische aanmelding. 

U kunt alleen op vrijdag tussen 19:00 uur en 21:00 uur bellen naar:  

Periode Naam Telefoonnummer 

juli t/m 8 augustus Jeannette Bil 06-14147318 

13 t/m 27 augustus Marja Bolle 06-22657606 

Geeft u dan ook aan met hoeveel personen u komt? Indien er kinderen onder de 12 jaar 

worden aangemeld, zal er kindernevendienst en/of crèche zijn. De periodes, 

contactgegevens en mogelijke wijzigingen vindt u ook op onze website www.pkn-

kerkwerve.nl en zullen ook worden afgekondigd. 

De richtlijnen zijn enigszins versoepelt. Niet alle gemeenteleden kunnen in de bijeenkomst 

zijn, er is geen maximaal aantal maar we moeten nog steeds 1,5meter afstand houden van 

een ieder buiten ons gezin. Er zijn vaste looproutes die u op aanwijzing van de coördinatoren 

moet volgen, wijk hier niet van af. Handen worden niet geschud, groeten kan met een hand 

op het hart of een hoofdbuiging. Dit geldt ook voor de liturgische handdruk van de ouderling 

van dienst naar de predikant. Dit geldt zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van het 

gebouw 

Na aanmelding krijgt u een bevestiging, u hoort dan welke ingang u moet gebruiken.  

Ingang A: de hoofdingang aan de voorzijde bij de koster.  

Ingang B: de kleine zijingang tussen de kerk en de keuken. 

Ingang C: de ingang van ’T Kerkerf.  

De coördinatoren aanwezig zijn te herkennen aan de rode hesjes met de tekst: “Houd moed, 

Heb lief”. Iedereen gaat op de aangewezen plek zitten, de plaats wordt op volgorde van 

binnenkomst toegewezen. Uw gewone “eigen plekje” is opgenomen in het geheel van dit 

gebruiksplan en kan ‘buiten gebruik’ zijn door de 1,5 meter regel. Er kan geen 

voorkeurspositie opgegeven worden. 

Bij binnenkomst en verlaten van het gebouw, kunt u de handen desinfecteren met de 

aanwezige middelen. De desinfectie staat bij de ingang, bij de toiletten en in de keuken.  

De ouderling van dienst groet de predikant onderaan de kansel door middel van een 

hoofdknik of een hand op het hart, waarna de predikant direct naar de kansel gaat dan wel 

de kerkzaal verlaat.  

De garderobes mogen niet gebruikt worden, iedereen houdt zijn/haar jas en andere 

persoonlijke eigendommen bij zich gedurende de aanwezigheid. 

Iedereen neemt de eigen liedbundels en Bijbels mee van thuis. 

In de kerk zullen de toegankelijke zitplaatsen gemarkeerd zijn met een welkomstkaartje 

zodat de 1,5 meterregel gewaarborgd is. 
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De ruimten die niet nodig zijn voor gebruik worden afgesloten. Alle ruimten worden 

maximaal geventileerd. 

We beperken het gebruikt van het toilet, alleen het invalidetoilet is open voor gebruik. 

Tijdens de dienst is de gemeentesamenzang niet toegestaan, dan alleen het slotlied en het 

gezongen ‘Amen’ na de zegen., er zullen 2 voorzangers zijn. Zij worden door de kerkenraad 

benaderd. Ook het ‘Onze Vader’ mag hardop worden meegebeden. 

Er wordt bij de uitgang gecollecteerd m.b.v. een collectemanden. Via de bank overmaken 

wordt van harte aanbevolen. 

Na de dienst gaat iedereen direct naar huis en blijven we niet bij de deur gezellig napraten.  

Na de kerkdienst worden de gebruikte ruimten/plaatsen/materialen schoongemaakt. 

Speciale diensten: 

Dopen is mogelijk en afhankelijk van de wensen van de doopouders. Er kan op de 

gebruikelijke wijze gedoopt worden of gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld een 

verlengde doopschelp. 

Begrafenisdiensten; er moet wel rekening gehouden worden met de 1,5 meter richtlijn.  

Inzegening is mogelijk met handoplegging of indien gewenst vanaf 1,5 meter. 

Bij een bijzondere dienst moet ook met de 1,5 meter richtlijnen gewerkt worden. Daarom zal 

er gevraagd worden om het aantal eerstegraads gezinsleden, daarna kan er voor de overige 

zitplaatsen apart aangemeld worden. De werkwijze en looproutes zijn gelijk aan de gewone 

Eredienst.  

Een uitgebreider gebruiksplan is op de site www.pkn-kerkwerve.nl te vinden. 

Wanneer u ziekteverschijnselen heeft blijft u thuis. Als u in een risicogroep valt qua leeftijd of 

gezondheid vragen wij u goed na te denken of het verstandig is een kerkdienst te bezoeken. 

Wanneer u niet aan bovengenoemde voorwaarden kunt of wilt voldoen,  

verzoeken wij u dringend thuis te blijven.  

 

Volg altijd de aanwijzingen van de coördinatoren op! 

http://www.pkn-kerkwerve.nl/

