KERKGANG EN CORONA. (Protocol De Ikker)
Vanaf 1 juli mogen er weer mensen in de kerk komen (maximaal 100 personen) In de Ikker is er b.v. plaats voor
ongeveer 50 personen. Rekeninghoudend met de regels van het RIVM. Hiervoor is een gebruiksplan opgesteld. Dit
gebruiksplan ligt achter in de kerk op de tafel. Neemt u allen een exemplaar mee naar huis.
Verder moeten we ons telefonisch opgeven als we willen komen. Dit kan op het volgende telefoonnummer:
06-14751932. Opgave op woensdag- donderdag- en vrijdagavond van 19.00-20.00 uur vooraf aan de diensten. En,
helaas, vol is vol volgens de regels van het RIVM.
En, erg belangrijk, mocht u klachten hebben of bent u in contact geweest met iemand die corona-klachten heeft,
blijf dan thuis.
Verder mag er voorlopig niet gezongen worden. Dit schijnt een belangrijke bron van besmetting te zijn.
Zoals tot nu toe gebruikelijk, houden we de ochtenddiensten gezamenlijk in de Ontmoeting. Deze diensten kunt u
ook live meemaken via de livestream via www.pkndamwald.nl/live Tevens kunt u de dienst beluisteren via Kabel
Noord, kanaal (1)1956.
Vanuit de Ikker kunt u alleen de dienst beluisteren via Kabel Noord, kanaal (1)1954
In de maanden juli en augustus worden de diensten s’avonds gehouden om 19.30uur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEBRUIKSPLAN AANWIJZINGEN
Voor u de kerk binnengaat, ontsmet eerst uw handen.
Houdt uw jas bij zich. De kapstok mag n.l. niet gebruikt worden.
De WC mag ook niet gebruikt worden!
Houdt gepaste afstand van uw voorganger. (1,5 m1)
Volg de aanwijzingen op van de koster of iemand anders.
Op de banken welke gebruikt mogen worden, liggen groene kaartjes. De banken met een rood kaartje mogen niet
gebruikt worden.
De eerste persoon neemt plaats bij het raam en de 2 e persoon neemt plaats 30 cm vanaf het gangpad.
Er mogen maximaal 2 personen in de bank, behalve gezin met kinderen en echtparen, zij mogen naast elkaar zitten.
Maar dan is de bank volgens de RIVM regels, vol.
In tegenstelling tot het meest gebruikelijk (eerst de achterste banken vullen) beginnen we nu bij de voorste banken.
Op de galerij mag bij de beameraar nog 1 persoon zitten of 1 echtpaar. Aan de kant van het orgel, zit de organist
links vooraan plus nog 1 persoon bij het raam. Verder nog 2 personen op de middelste bank.
Er mag helaas nog niet gezongen worden. Dit schijnt een bron van besmetting te zijn.
Bij het verlaten van de kerk, gaat eerst de linker rij banken naar de uitgang. De rest blijft op zijn plaats staan.
Vervolgens de middelste rij en tenslotte de rechter rij.
Collecten bij de uitgang. ( Diaconie en Kerkrentmeesters incl.Uitgangscollecte)
Neem u allen een exemplaar van het gebruiksplan mee naar huis. (liggen achter in de kerk op de tafel)

De Kerkenraad.

