
Protocol kerkdiensten in de Regenboogkerk in Oudehorne.  

 
 

Vanaf komende zondag bent u weer van harte welkom, ook in de kerk in Oudehorne. 

Algemeen:  

1. Als u koorts heeft of verkouden bent, blijf dan thuis en kom een volgende keer.  

2. Hou steeds 1,5 meter afstand tot mensen én kinderen die niet tot uw huishouden behoren.  

Kinderen onderling hoeven die afstand niet te houden.  

3. Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet.  

Bij aankomst bij de kerk (én buiten):  

1. U kunt de kerk binnenkomen via de hoofdingang.  

2. Bij het binnengaan, tot het moment dat u hebt plaatsgenomen draagt u een mondkapje. Dit geldt ook 

wanneer u na de dienst vertrekt. 

3. Desinfecteer bij aankomst altijd uw handen (er staan desinfectiepalen klaar).  

4. Neem uw jas, tas en andere bezittingen mee naar uw zitplaats.  

5. Bij de ingang staat iemand die uw naam noteert (voorschriften van de GGD vanwege  

mogelijk contactonderzoek).  

6. Volg altijd de aanwijzingen op van de coördinator; hij of zij wijst u de route die u kunt  

lopen en de plekken waar u kunt gaan zitten. Dit geldt bij het begin én het einde van de  

dienst.  

7. Loop zo min mogelijk rond en blijf bij uw plaats als u plaatsgenomen hebt. Moet u toch weg  

tussendoor, hou dan extra rekening met de anderhalve meter regel.  

Tijdens de dienst:  

1. De voorganger en kerkenraad komen via de achterdeur de kerk binnen.  

2. Zingen in de kerk is helaas nog niet toegestaan in ons kerkgebouw, daarvoor is het te klein.  

Buiten is al meer mogelijk. In afwachting van verdere versoepelingen zingen we indien het weer dat 

toestaat buiten het slotlied samen, daarvoor houden we 2 meter afstand onderling (behalve tot 

mensen van uw eigen huishouden).  
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3. Brood en wijn krijgt u op een apart schoteltje, er hoeft niets te worden doorgegeven.  

4. Collecte is bij de uitgang, daar staan schalen waarin u uw bijdragen kunt doen. Ook het bijdragen via 

QR-code is hier mogelijk 

Na de dienst:  

1. Gelukkig kunnen we weer rustig napraten met elkaar na de dienst, er zijn geen 

samenscholingsverboden meer. Denkt u wel bij het napraten aan de anderhalve meter?  

2. Op dit moment is koffiedrinken na de kerkdienst nog niet haalbaar, we hopen dat dit gauw weer kan!  

 

We hopen ondanks de beperkingen op hele mooie en gezegende diensten! 

Alleen samen kunnen we gemeente van de Heer zijn!  


