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Fijn dat u de zondagse kerkdienst fysiek wilt bezoeken. Om te voldoen aan de richtlijnen van 
de overheid en de kans op besmetting met Corona tijdens het bezoeken van de diensten te 
minimaliseren, hebben we de volgende afspraken gemaakt en we vragen van u deze te 
respecteren. 
 

1. Neem kennis van de  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-

het-coronavirus/gezondheidsadviezen 

2. Als u valt in de categorie mensen met een kwetsbare gezondheid, wordt u afgeraden 

zich aan te melden voor het fysiek bezoeken van de kerkdienst.   

3. Als u milde klachten heeft, meld uzelf niet aan voor een kerkdienst. 

Heeft u milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest 

of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft u plotseling verlies van reuk of smaak? 

Blijf thuis, en volg de RIVM maatregelen. 

4. Als u zich heeft aangemeld en u krijgt alsnog milde klachten, kom dan niet naar de 

kerkdienst en meld u zo mogelijk af. mail: scriba@gkvbarneveld.nl 

5. Houd u ook bij het naar de kerk gaan aan de RIVM regels. 

6. Bij aankomst bij de kerk, gebruikt u de hoofdingang aan de voorkant om de kerk te 

betreden. Dus ook als u met de fiets bent, die in de fietsenrekken kan worden 

geplaatst, gaat u via de hoofdingang naar binnen. 

7. Als er een rij staat bij de ingang, sluit u daarbij aan, waarbij u minimaal 1,5 meter 

afstand houdt en wacht op uw beurt. 

8. Een coördinator, herkenbaar aan een blauw shirt, zal u bij binnenkomst opvangen. 

Volg de instructies op. 

a. Ontsmet uw handen  

b. Schrijf uzelf en uw gasten in.  

c. De coördinator begeleid u naar uw zitplaats(en)  

U zit minimaal 1,5 meter uit elkaar. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.  

Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. 

d. Uw bezittingen, zoals bv uw jas, neemt u mee naar uw zitplaats en kunt u zo 

nodig onder uw stoel leggen 

9. Tijdens de dienst en na de dienst 

a. Mocht u hulp nodig hebben, steek dan uw hand op. Een coördinator komt dan 

naar u toe om u te helpen. 

b. Probeer toiletbezoek in het kerkgebouw te vermijden. 

c. De liederen worden gezongen door de zangers op het podium. Gemeentezang 

is vooralsnog helaas niet toegestaan. 

Zachtjes meezingen of neuriën is toegestaan. 

d. U blijft de dienst op u stoel totdat een coördinator aangeeft dat u naar buiten 

kunt.  

U volgt daarbij de aangegeven route waarbij u naar de uitgang wordt geleid. 

e. Als u, na de dienst, buiten nog even napraat, houdt de 1,5 meter regel in de 

gaten en voorkom dat u de uitgang blokkeert. 

 
Wij wensen u thuis of in de kerk een gezegende dienst toe. 
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