Protocol bezoeken kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
Geldig vanaf 3 oktober 2021
Beste gemeenteleden,
In onze maatregelen m.b.t. Corona nemen wij de actuele regels van de overheid en het
beleid van de Protestantse Kerk Nederland als basis.
Het is niet meer nodig om een grens te stellen aan het aantal mensen in de kerkzaal van de
Vredebergkerk: alle beschikbare zitplaatsen mogen benut worden. In de buitenvakken
houden we anderhalve meter afstand tot elkaar, waarbij personen uit hetzelfde huishouden
naast elkaar mogen zitten. In het middenvak is de afstand vrij te kiezen.
We hebben ervoor gekozen om de coronapas niet te gebruiken: niet voor de kerkdienst en
ook niet voor het koffie drinken na afloop.
Voor de thuisblijvers wordt de dienst opgenomen en beeld en geluid komen op internet
beschikbaar vanaf het moment dat de dienst plaatsvindt.
Hoe kan ik de kerkdienst fysiek bijwonen?
U hoeft zich niet aan te melden als u een dienst wilt bijwonen.
Er is kinderoppas aanwezig. Er is kindernevendienst; de kinderen komen na afloop van hun
eigen dienst in de kerkzaal terug. Er is tienerdienst volgens rooster.
Waar moet ik op letten bij het bezoeken van een kerkdienst!
Bij het bezoeken van kerkdiensten gelden een aantal basisregels.
1. Ga alleen van huis als u geen gezondheidsklachten heeft die op Corona zouden
kunnen wijzen. Neem uw mondkapje mee als u dit wilt dragen voor uw en elkaars
veiligheid; het dragen van een mondkapje is niet verplicht.
2. De kerkzaal is geopend vanaf 09.30 uur. Kom alstublieft op tijd.
3. Let u buiten op de parkeerplaats en bij de fietsenstalling zelf op uw veiligheid en
onderlinge afstand?
4. U kunt van beide ingangen gebruik maken om de kerk binnen te gaan.
5. Bij binnenkomst zijn herkenbare vrijwilligers aanwezig die zorgen voor het goede
verloop.
6. U kunt uw jas ophangen in de garderobe, waarbij u zelf zorgt voor voldoende
afstand.
7. U kunt ervoor kiezen om bewust de anderhalve meter afstand te houden. U kunt dan
plaatsnemen in één van de buitenvakken. De host zal dan naast uw zitplaats drie
onbezette stoelen (anderhalve meter) markeren, links en rechts van u, voor zover
van toepassing. De volgorde bij het innemen van zitplaatsen wordt zo gekozen dat er
tijdens het lopen voldoende afstand is van de mensen die al zitten. Als u niet in beeld
wenst te komen, of als u gebruik wilt maken van de ringleiding, dan kunt u dit
aangeven, zodat er rekening mee kan worden gehouden. Het is de bedoeling dat u zo
veel mogelijk op uw plaats blijft zitten.
8. U kunt er ook voor kiezen om dichter bij anderen te zitten, als u zich daarbij veilig
voelt. U kunt dan plaatsnemen in het middenvak. Het is de bedoeling dat u zo veel
mogelijk op uw plaats blijft zitten.
9. Als u na de dienst koffie of thee wilt drinken, dan volgt u de aanwijzingen van de
hosts, en houdt u voldoende afstand zodat iedereen zich veilig kan voelen. Blijf niet
staan maar gaat u zitten aan één van de koffietafels.

10. Na afloop verlaat u de kerk weer via één van beide uitgangen, waarbij u voldoende

afstand houdt.

11. Een bijdrage aan de collectes kunt u bij de uitgang deponeren in een schaal. Andere

mogelijkheden zijn: overmaken op het bankrekeningnr. van de Diaconie of van de
Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, of via de betaalpagina op de website
of via de app.
12. Denkt u ook na het verlaten van het kerkgebouw aan gepaste afstand?
Kerkdienst thuis
De ochtenddiensten zijn online te volgen via kerktelefoon of kerkomroep.
Kijk bij de button kerkdienst op de website van onze kerk: www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl.
Als de richtlijnen hiertoe aanleiding geven zal dit protocol aangepast worden.
Namens de kerkenraad,
Cathrien Batterink, Joop Kruithof, Irene Pluim, Henk Romein

