Protocol eredienst H.G. Kattendijke

Informatie ander-halve-meter-kerkdienst

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het
opstellen van een gebruiksplan van ons
kerkgebouw.

HERVORMDE
GEMEENTE

KATTENDIJKE
Dorpsstraat 53
4474 AB
Kattendijke
Dit gebruiksplan is opgesteld voordat onze
gemeente kerkelijke activiteiten - zoals
erediensten - hervat. Dit plan is niet
allesomvattend. De situatie in iedere
gemeente en elk kerkgebouw is tenslotte
anders. Daarom is het gebruik van gezond
verstand van even groot belang.

www.kerkkattendijke.nl
scriba@kerkkattendijke.nl

Het is daarom belangrijk, voordat u de
kerkdienst gaat bezoeken, notitie te nemen
van de inhoud van deze brochure.
Vanaf 14 juni worden in de kerk van
Kattendijke weer erediensten gehouden op
de gebruikelijke aanvangstijd10:00 uur.

U blijft thuis als…..

u koorts hebt.
Of als u verschijnselen hebt die op
corona kunnen duiden, zoals hoesten,
niezen, neusverkoudheid en reuk- en of
smaakverlies. En als huisgenoten
koorts hebben of benauwd zijn.

De eredienst

Vooraf aanmelden
Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30
mensen aanwezig zijn bij religieuze
bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020
mogen er 100 mensen aanwezig zijn
bij religieuze bijeenkomsten. Echter in
de kerk van Kattendijke kunnen maar
30 mensen samenkomen met de
anderhalve meter regel.
Ondanks de versoepeling van de
maatregelen blijft onze combinatie
gemeente van Wemeldinge online
vieringen aanbieden. Dit is nog steeds
een goed en verstandig alternatief als
u niet naar de kerk kunt komen.
Gemeentezang wordt vooralsnog
afgeraden omdat het een bron van
besmetting lijkt te zijn. Dat is pijnlijk,
maar ook binnen de gestelde
richtlijnen is het hopelijk mogelijk om
voluit kerk te zijn.

Het maximum aantal kerkgangers is beperkt.
Daarom zal er gewerkt worden met een
reserveringssysteem. De kerkenraad moet ervoor
zorgen dat het aantal toegestane aanwezigen niet
wordt overschreden.
U dient zich aan te melden bij een contactpersoon
in de gemeente. Deze houdt het aantal bij tot het
maximum bereikt is.
Contactpersoon is mw. Hermi Wattel

)

0113-215803

8 hermiwat@zeelandnet.nl
Aanmelden kan tot vrijdagavond 20.00 uur.
Ook gasten kunnen zich aanmelden.

Bij binnenkomst
•
•

70 jaar of ouder
Onze gemeente telt vele ouderen.
Mensen van 70 jaar en ouder en
mensen met een kwetsbare
gezondheid moeten zich bewust zijn
dat ze tot de risicogroep behoren.
Laten we daarom eerst bezorgd om de
ander zijn en dan voor onszelf!

•

•

•

Gebruik het halletje als sluis. U mag
hier niet blijven staan.
De jassen mogen niet in de hal of in
de kerk worden gehangen. U mag
deze wel aanhouden.
In de kerk is een coördinator voor de
plaatsen aanwezig. Volgt a.u.b. diens
aanwijzingen altijd op.
Tussen kerkgangers dient anderhalve
meter afstand gewaarborgd te
worden.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

Tijdens de eredienst
Gemeentezang tijdens de eredienst wordt
afgeraden. Daarom zal geprobeerd
worden wekelijks een lied en of psalm in
te studeren met maximaal 4 personen.
Ook deze personen staan op ander halve
meter van elkaar.
Collecteren. Het gebruik van
doorgeefzakken en lange collectestokken
is niet mogelijk. Daarom staat er een
alternatief dat dient als collectezak
achterin de kerk voor u klaar.
Kindernevendienst. Gaat in principe door
op de gebruikelijke manier. Graag wel
aanmelden via idjo@zeelandnet.nl
Na de eredienst
Het verlaten van de kerk wordt
gecoördineerd door de coördinator.
Kerkgangers die achterin zitten, verlaten
als eerste de kerk.
Let op: deze voorschriften kunnen worden
bijgesteld. Het is van belang dat u de
maatregelen vanuit de overheid blijft
volgen. De richtlijnen van de Protestantse
Kerk worden daar voortdurend op
aangepast.

