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Om de kerkdiensten in goede orde en volgens te nemen maatregelen te houden is een 
gebruiksplan opgesteld. Deze richtlijnen zijn daarop gebaseerd.  
 
Bij het opstellen van deze richtlijnen zijn we ons bewust van het feit dat er geen voor-
beelden zijn hoe deze uitgewerkt moeten worden en we allemaal in een nieuwe situatie 
terecht komen. Er zullen situaties zijn waar naar bevinden gehandeld moet worden. Deze 
verantwoordelijkheid ligt op dat moment bij de coördinatoren. Aan alle betrokkenen wordt 
vriendelijk doch dringend gevraagd zich hiernaar te schikken en te beseffen dat we ons 
momenteel in een ‘experimentele’ fase bevinden. Bovenal willen wij u wijzen op uw eigen 
verantwoordelijkheid die u hebt in deze situatie.  
 
Wij wensen u een gezegende kerkdienst toe,  
Kerkenraad en Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Haaften  
 

- Houdt u zich aan de richtlijnen van de overheid en de RIVM. Als u klachten hebt die kunnen 
duiden op het coronavirus, blijft u dan thuis.  

- Per dienst zijn er 2 coördinatoren in de kerk en 1 coördinator in De Hoeve aanwezig die u 
ontvangen en aanwijzingen geven over uw aanwezigheid in de dienst. Deze zijn te 
herkennen aan de blauwe hesjes. De instructies van de coördinatoren zijn leidend in de 
dienst en dienen ten allen tijde opgevolgd te worden.  

- Bij binnenkomst van de kerk of De Hoeve dient men de handen te ontsmetten.  

- De binnenkomst van de kerk en De Hoeve gebeurt door de hoofdingang. Als het druk is 
verzoeken wij u te wachten op gepaste afstand. Wilt u hiermee rekening houden als u naar 
de kerk komt? Kom dus tijdig!  

- Het middenpad van de kerk is afgesloten, u kunt plaats nemen in de banken van het 
linkervak via de linkermuurzijde, het rechtervak via de rechtermuurzijde.  

- Bij het plaatsnemen in de bank of de rij , gaat u in de kerk zo ver mogelijk naar de 
middenpad zitten, in De Hoeve zo ver mogelijk naar de zijkant.  

- Bij het verlaten van de kerk gaat linkervak via linkermuurzijde naar consistorieuitgang, het 
rechtervak gaat via rechtermuurzijde naar de hoofdingang de kerk. Het verlaten van De 
Hoeve gaat door de grote deuren aan de achterzijde. Het verlaten van de bank of de rij 
gebeurt op aangeven van de coördinatoren. 

- Het gebruik van de garderobes tijdens de diensten is niet mogelijk. De jassen etc. dienen 
door de gemeenteleden meegenomen te worden het gebouw in.  

- Het is niet mogelijk om het toiletten te gebruiken i.v.m. de hygiënemaatregelen.  

- Het zingen van de psalmen en gezangen door de gemeente zal worden hervat vanaf 30 
augustus 2020. Er wordt ingetogen gezongen in de kerk. In De Hoeve zingen we niet.  

- De collecten worden na de dienst gehouden aan de uitgangen. De zakken zijn in de 
standaard geplaatst. Houdt u hierbij rekening met de gepaste afstand. Daarnaast blijft de 
mogelijkheid van digitaal collecteren via de website van de kerk openstaan.  

 


