
 

 

Opstarten erediensten Moriakerk vanaf 7 juni met 30 kerkgangers 
 

De kerkenraad heeft besloten om de erediensten opnieuw op te starten met een beperkt 

aantal kerkgangers. We volgen daarbij de voorschriften van het RIVM en de PKN. 

Gemeenteleden die geen deel uit maken van de zogenaamde kwetsbare categorie 

worden uitgenodigd zich voor een bezoek aan de kerk aan te melden. Aanmelden kan tot 

uiterlijk zaterdag 17.00 uur. Bij de aanmelding zal u worden gevraagd naar mogelijke 

gezondheidsklachten en het aantal personen waarmee u de kerk wenst te bezoeken. 

Vanuit het meldpunt worden de kerkgangers verdeeld over de komende erediensten. Als 

u zich aanmeldt wordt u dit meegedeeld. 

Het maximumaantal aanwezigen beperkt zich tot maximaal 30 kerkgangers, tenminste 

tot 1 juli. Het meldpunt zal ervoor zorgen dat zoveel mogelijk gemeenteleden in de 

maand juni de gelegenheid wordt geboden ter kerke te gaan (Dit alles onder de 1,5 meter 

voorschriften.) 

Bij aankomst en vertrek houdt u zich aan de aanwijzingen van de kerkenraad met 

betrekking tot het plaatsnemen op daarvoor bestemde plaatsen, looproutes en uit- en 

ingangen van het gebouw.  

Op het plein voor de ingang van de kerk worden vakken gemaakt waarin de kerkgangers 

zich kunnen opstellen voordat ze naar binnen mogen. De vakverdeling is per eenheid 

(individu-, paar- gezin- per woonadres). In de kerk zal, via het plakken van tape op de 

vloer, een looproute worden gemarkeerd. Bij binnenkomst worden bezoekers in de 

gelegenheid gesteld de handen te reinigen. 

De collectezakken voor de eerste en tweede collecte staan op een statief. Beide collectes 

vinden plaats bij het uitgaan van de kerk. De noordzijde verlaat de kerk via de 

Nooduitgang. De zuidzijde via de hoofdingang. 

Samenzang tijdens de kerkdienst wordt afgeraden omdat dit een mogelijke 

besmettingsbron kan zijn. 

De kindernevendienst gaat voorlopig niet door. Er is wel een kindermoment tijdens de 

dienst. 

Jassen moeten meegenomen worden naar de zitplaats.  

Er worden geen gezangboeken neergelegd 

Er kan geen gebruik gemaakt worden van de toiletten. Deze ruimtes worden afgesloten. 

De leestafel wordt niet gebruikt. 

De kerkenraad draagt de verantwoording voor het voorgeschreven en ordelijk verloop 

van de eredienst. U bent zelf verantwoordelijk voor, en maakt de afweging of, de 

omstandigheden die voor u van toepassing zijn de ruimte geven voor een kerkbezoek. 

Houdt u er rekening mee dat de kerkdeuren 5 minuten voor aanvang van de dienst 

sluiten. 

 
Voor informatie en aanmelding kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen met de 

scriba van de kerkenraad mevrouw Ria Willemse, telefoon 0118 571552, mailadres 

scribawestkap@outlook.com.  


