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Beste gemeenteleden, 
 
Tijdens de persconferentie van minister-president Rutte en minister Kuipers van gister-

avond kregen we de bevestiging dat we de corona-maatregelen weer mogen verruimen. We 

kunnen terug naar de 1,5 mtr-regel wat betreft het bezoeken van de kerkdiensten.  

Daarom kunt u weer naar de kerk komen, zonder aanmelding vooraf. 

We willen u echter wijzen op uw eigen verantwoordelijkheid om de maatregelen in acht te 

houden. Dit doet u niet alleen voor u zelf, maar ook voor de ander. Houdt er rekening mee 

dat er bezoekers kunnen komen uit kwetsbare groepen en bezoekers die soms onderliggend 

lijden hebben. Ook kunt u er niet vanuit gaan dat iedereen volledig gevaccineerd en/of 

geboosterd is. Daarom blijft voorzichtigheid geboden! 

Welke regels gelden dan nu nog wel? 

Als eerste noemen we de basisregels: 

 Handen desinfecteren;  

 1,5 meter onderlinge afstand houden; 

 Mondkapje verplicht tijdens verplaatsingen in de kerkzaal (niet op Liturgisch Centrum); 

 Blijf thuis bij klachten. 

Specifieke regels wat betreft de Hoofdstraatkerk: 

 Voorlopig blijven we via de Hoofdstraatkant de kerk binnenkomen en verlaten; 

 We maken geen gebruik van de garderobe; 

 We verspreiden ons zoveel als mogelijk door de hele kerkzaal en maken ook gebruik van 

de banken op de gaanderij;  

 In de banken houden we, uit onszelf, 1,5 meter tussenruimte aan naar niet-huisgenoten; 

 We gebruiken de om-en-om afgeplakte banken niet (ook niet als ‘gangpad’); 

 Daar waar twee stoelen direct naast elkaar staan, zijn die bestemd voor stellen of één 

alleengaande; 

 We verlaten de kerkzaal en de hal ordelijk en rij voor rij (de rijen aan de Hoofdstraat-

kant het eerst). 

De kerkenraad is heel blij dat we op deze manier weer naar de kerk kunnen gaan en we 
hopen u vanaf a.s. zondag te mogen verwelkomen. 
 
Vriendelijke groet, 
Henk Dijkhuizen, Scriba 
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