
Samenvatting gebruiksplan i.v.m. Covid-19

Om de erediensten mogelijk te maken zijn een aantal richtlijnen opgesteld door het RIVM. 
Uiteraard zullen we ons aan deze richtlijnen houden en er op toe zien dat iedereen zich aan 
deze richtlijnen houdt.

De volgende richtlijnen zijn opgesteld voor de kerkdiensten in de Maranathakerk:
•  De richtlijnen zijn opgehangen aan de toegangsdeuren.
•  Er staat ontsmettende handgel klaar als u binnen komt.
•  Er wordt u gevraagd of u klachten hebt die bij Corona kunnen horen. Indien dat het

geval is, kan u gevraagd worden om naar huis terug te keren.
•  Alle deuren staan open, zodat u deze niet aan hoeft te raken.
•  Er zijn coördinatoren in de kerk aanwezig die u aanwijzingen geven hoe en waar u

plaats mag nemen in de kerk.
•  Alle kussentjes en bijbels zijn verwijderd uit de kerk en kunnen bij de koster worden

opgehaald. Na de dienst dient u kussentjes en bijbels niet achter te laten in de kerk, 
maar mee te nemen naar huis.

•  De plaatsen op de banken zijn gemarkeerd met een sticker. Als er geen sticker is, mag u
op die plek niet zitten.

•  Houd 3 stippen afstand tussen uw zitplaats en iemand die niet tot uw huishouden
behoort. Dat is 1,5 meter.

•  Er mag door de gemeente niet gezongen worden tijdens de dienst. Wel willen we
proberen dat er iedere zondag enkele muzikanten en solisten aanwezig zijn.

•  Gebruik van het toilet beperken we zo veel mogelijk, ook voor en na de dienst.
•  Collecteren kan alleen door via de bank geld over te maken of via de Scipio App.
•  Het verlaten van de kerk gebeurt op aanwijzing van de dienstdoende ouderling.
•  Houd ook buiten 1,5 meter afstand van elkaar en blijf niet met elkaar praten.
•  Er wordt wekelijks extra aandacht besteed aan het schoonmaken van de kerk.

Het ziet er allemaal heel zakelijk uit, maar dit is helaas de enige manier om weer een beetje 
samen te kunnen genieten van het samenzijn in Gods huis.

Wees allemaal voorzichtig met elkaar, het gaat om ons aller gezondheid.


