
                                                                                                         
 
Protocol 
voor de kerkdiensten in de Pelgrimskerk 
 
1.  Kerkzaal, galerij  en  Ontmoetingszaal zijn ingedeeld op de vereiste 1,5 meter afstand.   
     De zitplaatsen en looproutes zijn duidelijk gemarkeerd. De banken die niet gebruik mogen  
     worden zijn “afgeplakt”. 
 
2.  De gastheren/vrouwen zijn zoals gebruikelijk om 9 uur aanwezig en doen de deuren 
     van alle ingangen (incl. de serre) open om zoveel mogelijk verse lucht in het gebouw 
     te laten. Indien de weersomstandigheden het toelaten blijven de deuren open tijdens 
     de dienst of in ieder geval zoveel als mogelijk. 
     Koffie/thee wordt gezet en in thermoskannen gedaan; koffiedrinken is in de serre en  
     buiten. 
 
3. De garderobe wordt niet gebruikt, evenals de zitkussens. Toiletten indien hoog nodig. 
 
4. De ouderling van dienst en een vrijwilliger staan bij de hoofdingangen om de bezoekers  
     welkom te heten, te vragen naar hun gezondheid en naar hun “toegangsbewijs”.  
     Middels de plattegrond die zij bij zich hebben kunnen ze behulpzaam zijn bij het wijzen  
     naar de plaatsen die op het “toegangsbewijs” staan. Ook zijn lijsten beschikbaar met de  
     namen van mensen die gereserveerd hebben. 
     Bij de zijingang doen de dominee en een vrijwilliger hetzelfde. Bij de ingang van de kerkzaal 
     staat een vrijwilliger die mensen door verwijst naar hun vak/bank. 
 
5. Bezoekers die niet gereserveerd hebben moeten even wachten tot duidelijk is welke 
    plaatsen niet zijn gereserveerd zodat zij daarop kunnen plaatsnemen; de gereserveerde 
    plaatsen blijven tot 9.50 uur beschikbaar en worden daarna vrij gegeven. 
 
7. De gastheer/vrouw houdt in de kerk een “oogje in het zeil” zodat vrije plaatsen 
     snel opgemerkt kunnen worden. 
 
6. Er wordt beperkt gezongen. Er is wel kindernevendienst. 
 
7. In de dienst wordt niet gecollecteerd. Bij de uitgangen kan men zijn gave 
    deponeren in daarvoor gereed staande schalen die door de taakgroep Beheer 
    zijn geplaatst. 
 
8. Bezoekers verlaten het gebouw via de ingang waardoor men naar binnen is 
    gekomen en gaan via die weg naar het koffiedrinken. 
    Het koffiedrinken is in de serre/buiten, absoluut op 1,5 meter afstand van elkaar. 
      
       

 


