
 

 
In de persconferentie omtrent de coronamaatregelen van dinsdag 14 september jl. is 
bekendgemaakt dat per zaterdag 25 september 2021 een aantal maatregelen worden 
losgelaten en er nieuwe voor in de plaats komen. Op basis daarvan zal in onze 
wijkgemeente bij het bezoeken van de erediensten het volgende gelden: 
 U hoeft uw kerkbezoek vooraf niet meer te reserveren via het reserveersysteem en ook 

wordt in de kerkzaal grotendeels de afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen 
losgelaten. U kunt zelf een zitplaats in de kerkzaal kiezen. 
Voor het eerste vak met zitplaatsen, het vak achter het orgel, blijft 1,5 meter afstand 
tussen gemeenteleden gelden. Gemeenteleden die om redenen niet willen of niet 
kunnen worden gevaccineerd en gemeenteleden die wel gevaccineerd zijn maar voor de 
veiligheid van hun gezondheid 1,5 meter afstand willen bewaren, kunnen hier 
plaatsnemen. Houdt u in dit vak steeds 2 stoelen tussen u en degene die naast u zit! 

 Bij entree van de kerk wordt niet om de digitale dan wel papieren QR-code gevraagd.  
Om toch de veiligheid voor ieders gezondheid zo veel mogelijk te waarborgen, wordt u 
bij de kerkdeur nog steeds ontvangen door een gastheer of gastvrouw en gevraagd of u 
corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft. Daarna wordt u gewezen op een A4 dat 
in de entree hangt met de volgende tekst: 

 
Wij vertrouwen erop dat u bij beantwoording van deze vragen en de keuze die u hierbij 
maakt voor een zitplaats, uw verantwoording neemt ten opzichte van de veiligheid en 
gezondheidsrisico’s van uw medekerkbezoekers. 
 
De looproute naar de kerkzaal en het verlaten van de kerkzaal zoals u dit het afgelopen jaar 
gewend bent, blijft voorlopig nog gelden. 
Tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst houdt u gepaste afstand van elkaar. De koffie of 
thee wordt nog steeds in de hal ingeschonken. Voor wie dat wil, blijft er de mogelijkheid om 
buiten koffie te drinken. 
Een goede ventilatie van de kerkzaal heeft de aandacht van de koster. 
 
Andere bijeenkomsten dan een kerkdienst 
Bij activiteiten met het karakter van een evenement en waarbij veel mensen door elkaar 
lopen (denk bijvoorbeeld aan het komend jubileumfeest) is het werken met een 
coronatoegangsbewijs verplicht. Dit kan de digitale dan wel papieren QR-code zijn of het 
vaccinatiekaartje zelf. Wanneer iemand de gevraagde bewijzen niet kan overleggen wordt 
een sneltest aangeboden. 
 
Wij hopen dat ondanks de noodzakelijke regels voor een zo veilig mogelijk kerkbezoek, 
gemeenteleden en andere bezoekers zich welkom voelen in ons kerkgebouw. 

 De Kerkenraad 

- Bent u volledig gevaccineerd? 

- Bent u tot 24 uur geleden negatief getest op corona? 

- Bent u hersteld van corona? 
Kunt u geen van deze vragen met ja beantwoorden, dan wordt u verzocht om 
plaats te nemen in het eerste vak met zitplaatsen, waar de norm van 1,5 meter 
afstand tussen kerkbezoekers geldt. Ook als u voor uw gezondheid ervoor kiest om 
1,5 m. afstand te bewaren kunt u in dit vak plaatsnemen. 

Gewijzigde coronamaatregelen  


