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Wij volgen de richtlijnen voor Erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten,
zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland.
Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig.
Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.
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doel en functie van dit gebruiksplan

De overheid heeft bepaald dat tot 30 juni maximaal 30 personen zijn toegestaan bij een religieuze
bijeenkomst. Vanaf 1 juli is dit maximaal 100 personen. Vanaf 13 okt. zijn die aantallen opnieuw
teruggebracht tot maximaal 30 personen. Aanvullend mogen medewerkers zoals voorganger,
beamerteam,… aanwezig zijn.
Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot en met 30 juni 2020
maximaal 30 mensen aanwezig te laten zijn als aanloop naar de verruiming per 1 juli. Na die
verruiming zijn de aantallen inmiddels weer teruggebracht naar max 30 personen. Inmiddels heeft
de PKN een protocol uitgebracht. Dit gebruiksplan is op dit protocol gebaseerd.
Gebruikersplan en Protocol zijn aanwezig in De Kandelaar en op www.kandelaarholten.nl . In dit
gebruiksplan leest u hoe we in deze tijd van de 1,5-meter samenleving gebruik kunnen maken van
De Kandelaar. Dat gaat over het houden van kerkdiensten waarbij gemeenteleden aanwezig zijn, en
ook over andere bijeenkomsten.

De bepalingen van dit gebruiksplan zijn niet vrijblijvend. Eenieder moet zich houden
aan deze bepalingen. Alleen zo kunnen we gezondheidsrisico’s tot een absoluut
minimum te reduceren.

2.1 doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat
de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
● bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed
doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
● volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken
met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.
2.2

functies van dit gebruiksplan
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde
controlefase van de coronacrisis;
2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we
op basis hiervan instrueren;
3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten
onze gemeente;
4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn
hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

2.3

fasering
● Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 personen (exclusief
‘medewerkers’) gehouden worden. We gebruiken deze periode als oefenperiode waarin we
evalueren en bijstellen;
● Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 personen (exclusief
‘medewerkers’) in het gebouw.
● Vanaf 13 okt zijn de aantallen weer teruggebracht tot een maximum van 30 personen. (exclusief
‘medewerkers’) in het gebouw.
● Vanaf 3 juni 2021 schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 60 personen
(exclusief medewerkers) in het gebouw

2.4

algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze
doelstelling:
● anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
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mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen
uit hun huishouden;
● de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen
aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk
kerkverband aangereikte richtlijnen;
● op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij
vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.
gebruik van het kerkgebouw

Op 21 juni 2020 organiseren we bij wijze van proef een dienst waarvoor uitsluitend ambtsdragers en
hun gezinsleden van de Gereformeerde kerk worden uitgenodigd. Zowel voor de dienst op 21 juni
als voor latere diensten hanteren we een inschrijfsysteem die werkt op volgorde van aanmelding en
die direct sluit als het maximum aantal is bereikt. Degenen die de dienst mogen bijwonen,
ontvangen hiervan bericht, online of via hun ouderling.
3.1 gebruikers / diensten op een zondag
De PKN adviseert om niet meer diensten dan normaal te houden, in ons geval kiezen we voor één ochtend
of avonddienst per week. Vooralsnog zullen de meeste mensen de diensten online volgen, dus worden ook
opnames gemaakt ten behoeve van www.Kerkdienstgemist.nl .
3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten
De aanvangstijd van kerkdiensten in De Kandelaar zijn ongewijzigd 9.30 uur.

3.2

gebruik kerkzalen

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal
In de kerkzaal maken we gebruik van stoelen en van kerkbanken. Voor beide geldt dat 1,5 meter afstand
moet worden gehandhaafd. Tussen de rijen is 1,5 meter afstand gecreëerd.
Bestaat de rij uit stoelen dan moeten er altijd 3 stoelen ruimte zijn tussen gemeente-leden. Gezinsleden
mogen wel naast elkaar zitten.
Bestaat de rij uit kerkbanken dan is door middel van stippen aangegeven hoeveel ruimte (3 stippen) er vrij
moet blijven tussen gemeenteleden. Ook hier geldt uiteraard dat gezinsleden wel naast elkaar mogen
zitten.
3.2.2 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie
De Gereformeerde Kerk heeft ca. 800 leden. In de ‘normale situatie’ is de capaciteit ca. 600 mensen. In de
regel wordt de ochtenddienst bezocht door 250 leden, dit is gemiddeld circa 30% van het totale aantal
leden.
Met de 2 meter (door de kerkenraad besloten) maatregel blijft er een capaciteit over van 100 personen. Dit
is ook meteen het maximum aantal gemeenteleden dat de dienst vanaf 1 juli 2020 mag bijwonen.
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3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit
Beschrijf hier de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen.
Zaal
kerkzaal

Normaal gebruik
kerkdiensten

Aangepast gebruik per 1 jun 2021
60 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers

consistorie
(zaal 1)

kerkenraad voor de
dienst
vergaderzaal voor o.a.
kerkenraad
diverse functies

diverse functies

Werkhuis
Voorhuis
…..
Oppasruimte
Kinderneven
dienst ruimte
overige
zalen

ouderling + diaken
+ voorganger

diverse functies
kinderoppas
kindernevendienst
voor 15 kinderen en 2
leiders
diverse functies

kinderoppas
Bijv.
kindernevendienst voor 10 kinderen en 1 leider
diverse functies

Let op: dit is slechts een voorbeeld ter illustratie.

4
4.1

concrete uitwerking
Gerelateerd aan het gebouw

4.1.1 routing
Als we kerkdiensten houden, maken we voorlopig gebruik van 1 ingang bij de hoofdingang. Bij deze ingang
zijn 1,5 meter-strepen aangebracht zodat iedereen gepaste afstand kan houden bij het naar binnen gaan.
binnenkomst van kerk en kerkzaal
● Als we kerkdiensten houden, zijn de deuren geopend, zodat mensen geen deurklinken of
klapdeuren hoeven aan te raken.
● Direct na de ingang staat er desinfecterend middel.
● We gebruiken de garderobe niet. Iedereen houdt zijn jas bij zich.
● Bij binnenkomst wordt gevraagd of men zich heeft aangemeld en wordt naar de gezondheid
gevraagd. Als dat in orde is, wijst een coördinator (alle coördinatoren zijn te herkennen aan hesjes)
het gemeentelid c.q. de gezinsleden naar binnen. Binnen wijst een andere coordinator een plaats
toe. Daarbij beginnen we op de voorste rij en werken zo naar achteren. Daarbij let de coördinator
zowel bij het naar binnen gaan als bij het toewijzen van de plaatsen dat er altijd 1,5 meter afstand
wordt bewaard.
verlaten van de kerk
● Aan het eind van de dienst wordt iedereen verzocht te blijven zitten. De coördinatoren geven aan
welke rij de kerk mag verlaten. Daarbij werken we in omgekeerde volgorde als bij binnenkomst Dus
als eerste gaan de mensen van de achterste rijen en zo naar voren werkend.
● Iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten.
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4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal
Kerkgangers moeten niet onnodig buiten of in de ontvangsthal (sociaal) groeperen. Als men niet direct naar
binnen kan, bijvoorbeeld omdat de coördinatoren nog anderen wegbrengen, houdt men de gemarkeerde
1,5 meter afstand in acht.
4.1.3 garderobe
We gebruiken de garderobe niet omdat dit de looplijnen verstoort of tot grote vertraging leidt.
4.1.4 parkeren
Geen bijzondere aanwijzingen voor parkeren. Ook daar geldt de 1,5 meter-regel.
4.1.5 toiletgebruik
Gebruik van het toilet is niet verboden, maar verzocht wordt dit zoveel mogelijk te beperken. In de toiletten
zijn extra desïnfecterende middelen aanwezig.
4.1.6 reinigen en ventileren
Omdat er maar één (ochtend)dienst per week op zondag wordt gehouden, wordt het normale
schoonmaakrooster (donderdag wordt schoongemaakt) aangehouden, en wordt niet extra geventileerd.

4.2

Gerelateerd aan de samenkomst

4.2.1 Gebruik van de sacramenten
Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moeten kerkenraden op verantwoorde wijze
hun eigen keuzes maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het
eigene van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden. Zie www.protestantsekerk.nl voor
adviezen van het moderamen van de generale synode.
Avondmaal
Voorschriften tijdens Heilig Avondmaal
We hanteren hierbij ook de richtlijnen van het RIVM
Bovenop de bekende regels (niet komen als je je niet fit voelt, altijd 1,5 meter afstand, desinfecterende
middelen gebruiken, liever geen toiletbezoek) gelden volgende voorschriften.
Vóór de dienst snijden één of twee personen –na de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen te
hebben- het brood en schenken wijn en druivensap in kleine bekertjes. Die leggen zij alvast op een bordje
of een schotel. Vlak voor de dienst wordt dat op de tafels in de kerkzaal gezet. Iedereen heeft dus zijn
eigen bordje op zijn eigen tafel. Huisgenoten zitten samen aan een tafel. Zo kunnen na het uitspreken van
de instellingswoorden alle aanwezigen gelijktijdig eten van het ene brood en drinken van de ene vrucht van
de wijnstok. De predikant heeft een echte Avondmaalsschaal met een strook brood voor zich staan, + een
Schenkkan + een Avondmaalsbeker. Hij kan uit die grote beker of ook zelf uit een klein bekertje drinken.
En thuis eten en drinken de andere gemeenteleden op hetzelfde moment mee.
Gerelateerd aan het gebouw.
Op het liturgisch centrum staan 3 tafels met een wit kleed.
Op die tafel de Avondmaalsschaal met stroken brood, Schenkkan en Avondmaalsbeker
Voor de beide kerkenraadsleden die naast de ds zitten elk een bordje met stukje brood en bekertje met
wijn.
In de zaal voor elk paar stoelen een tafel met wit papier. Daarop een bordje met stukjes brood en bekertjes
met wijn.
Als er mensen zijn die druivensap ipv wijn willen, moeten zij dat voor zaterdag opgeven bij de diaconie.
In dat geval worden aan de linkerzijde van de kerkzaal tafels ingericht met brood en druivensap.
Doop
Voorschriften tijdens dopen
We hanteren hierbij ook de richtlijnen van het RIVM
6
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Bovenop de bekende regels (niet komen als je je niet fit voelt, altijd 1,5 meter afstand, desinfecterende
middelen gebruiken, liever geen toiletbezoek) gelden volgende aanvullende voorschriften.
- De doopvont wordt van tevoren grondig gereinigd
- De doopvont wordt voor de dienst gevuld met warm water (dat is gebruikelijk, tegen de tijd dat de doop
bediend wordt is dit afgekoeld tot handwarm)
- De dominee reinigt voor de bediening van de doop zijn handen met desinfecterende hand gel
- Bij meerdere dopelingen achter elkaar zorgt de dominee ervoor dat tijdens het dopen het water niet
terugloopt in het doopvont.
- De dominee zal tijdens de bediening van de doop dichter bij de ouders en dopeling zijn dan anderhalve
meter. Dat kan omdat de functie van dominee als een contactberoep is aangemerkt.
- Er liggen papieren doekjes klaar om te af te drogen zodat geen gemeenschappelijke handdoek wordt
gebruikt
-Gebruikte middelen worden na de dienst grondig gereinigd en gedroogd.
-Bij meerdere dopelingen tegelijk ook 1,5 meter afstand tussen de doopouders bewaren.
-Bezoekers die de doopdienst willen bijwonen, aanmelden via de link op de site van de kandelaar.
www.kandelaarholten.nl/kerkdiensten
Gerelateerd aan het gebouw
Routing
We maken gebruik van 2 ingangen bij de hoofdingang.
Er zijn alleen gereserveerde plaatsen voor de doopouders, event.de kinderen van de doopouders, voor
diegene die de baby “aandraagt” en voor diegene die na afloop van de doopplechtigheid de kerkzaal
verlaten.
Vooraf opgeven zo ja en hoeveel kinderen er bij de plechtigheid aanwezig zijn en hoeveel personen de
kerkzaal voortijdig willen verlaten. Hiermee rekening houden bij de indeling van de zaal.
Er worden opnames gemaakt en de bijeenkomst is live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
De dienst blijft een aantal weken op de site van kerkdienst gemist staan en kan later gedownload en
bekeken worden.
Er kunnen helaas geen foto’s worden gemaakt. Wel is het mogelijk dat 1 fotograaf foto’s maakt vanaf zijn
eigen plaats. Zittend of staand. De fotograaf blijft echter wel op zijn eigen plaats.

4.2.2 Zang en muziek
Op 30 juli 2020 heeft het moderamen van de kerkenraad, nadat vooraf de leden van de kerkenraad hun
stem schriftelijk en gemotiveerd konden uitbrengen, besloten over te gaan tot zingen in de diensten, te
beginnen op zondag 2 augustus 2020.
In de motivatie van de voor- en tegenstemmers is te lezen dat er vrees is voor besmettingsgevaar en dat
we hier goed mee om moeten gaan. Hoe doen we dit?
-

Twee meter onderlinge afstand in een opstelling zoals een visgraat;
Naast het middenvak ook de zijvakken te benutten;
Bij binnenkomst wordt actief aan de bezoekers gevraagd of ze gezond zijn, dat ze
geen klachten of corona verschijnselen hebben en geen koorts!
Er is ruim aandacht voor goede ventilatie.

Alleen gezonde bezoekers krijgen daadwerkelijk toegang tot de kerkzaal.
Na het oplopen van de aantallen besmettingen in aug./sept 2020 heeft de kerkenraad opnieuw gestemd.
Nu om vanaf eind sept.2020 niet meer te zingen in de diensten. Besluit is nu om vanaf okt. niet meer
tijdens de diensten te zingen.
Uitzondering hierop is 1ste kerstdag.
Alleen tijdens 1ste kerstdag kan kinderkoor Mozaiek optreden.
7
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Kinderen zitten, als ze niet optreden, aan de rechterzijde van de kerkzaal.
Tijdens het zingen staan ze op het liturgisch centrum.
Tijdens binnenkomst en verlaten van de kerkzaal maakt het koor gebruik van het toegangspad aan de
rechterzijde van de zaal
Door de versoepelingen per juni 2021 heeft het moderamen in hun vergadering van 2 juni 2021 besloten
om vanaf deze datum weer toe te staan te gaan zingen. Weliswaar aangepast. Maximaal 2 coupletten en
op “praatnivo”

4.2.3 Collecteren
Collecteren doen we via de Givt-app en door gemeenteleden te verwijzen naar de rekeningnummers van
de kerk (Holtens kerknieuws en www.kandelaarholten.nl ). Ook kunnen gemeenteleden geld geven door dit
in een mandje bij de uitgang te leggen. Gezien het beperkte gebruik en het uitgesteld tellen van het geld is
geen separate procedure voor het tellen opgesteld.
Bij het tellen wordt de normale zorgvuldigheid in acht genomen.
4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting
Gelet op de voorschriften van het RIVM laten we gezamenlijk koffiedrinken en elkaar ontmoeten
achterwege.
4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk
Men kan bij de inschrijving aangeven of er kinderen meekomen voor de oppas of kindernevendienst.
De coördinatoren van oppas en kindernevendienst krijg na de inschrijvingsperiode ( die eindigt op
donerdagavond) te horen of en zo ja, hoeveel kinderen komen en zorgen dat er op zondag begeleiders
zijn. Voor hen zijn er extra desïnfecterende middelen in de aangewezen ruimtes
4.3 Uitnodigingsbeleid
Gemeenteleden die een kerkdienst willen bijwonen moeten zich hiervoor inschrijven. Hiervoor is een online
inschrijfsysteem ontwikkeld door ons gemeentelid Wim Assink. Leden die geen online-mogelijkheden
hebben, kunnen zich bij hun ouderling aanmelden. De ouderling kan het betreffende gemeentelid dan zelf
online aanmelden. Zodra het maximum aantal is bereikt, blokkeert de inschrijving. Gemeenteleden die wel
op tijd hebben ingeschreven, krijgen hiervan een bevestiging.
De inschrijfmethode wordt bekendgemaakt via de wekelijkse nieuwsbrief en via www.kandelaarholten.nl.
4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen
Bijeenkomsten
Het RIVM adviseert mensen van 70 jaar en ouder om grote bijeenkomsten te vermijden. Toch blijkt uit de
gehouden steekproef dat ook gemeenteleden uit deze leeftijdsgroep graag een kerkdienst willen bijwonen.
De maatregelen die we in De Kandelaar treffen via dit gebruiksplan, zijn zodanig opgesteld dat ook deze
groep gemeenteleden op een veilige manier kan deelnemen. We zoeken nergens grenzen op en houden
ons strikt aan de voorwaarden.
4.4

taakomschrijvingen

4.4.1 coördinatoren
De coördinatoren die bij ontvangst en bij het verlaten van de kerk betrokken zijn, dragen gekleurde hesjes.
Voor aanvang van de dienst staat er 1 bij de hoofdingang voor registratie en vragen naar gezondheid,
1 bij de ingang van de kerkzaal en 1 in de kerkzaal die de plaatsen aanwijst .

4.4.2
●
●
●
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kerkenraad, diaconie en voorganger
Eén ouderling, één diaken en één voorganger;
In het leerhuis;
Geen handdruk maar bijvoorbeeld een hoofdknik.
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4.4.3 techniek
Het team dat beeld, geluid en kerkdienstgemist verzorgt, zit op de gebruikelijke plaats, achterin de kerk. Zij
houden 1,5 meter in acht. De looproutes in de kerk zijn zodanig dat gemeenteleden ook niet binnen 1,5
meter kunnen komen. De leden van de techniek maken gebruik van de desïnfecterende middelen die bij de
ingang staan.
Apparatuur e.d. wordt aan het eind van de dienst niet gedesïnfecteerd omdat het minimaal een week duurt
voordat de volgende dienst wordt gehouden.
4.5

tijdschema

Wanneer
zondag 8:45

9:00u
9:00u
9.15u
9.15u
9:30u
10:30u

5

5.1

wat
zondag
Deuren van het gebouw open (ventileren)
en controleren of desïnfecterende middelen
overal aanwezig is
Coördinatoren aanwezig. Hesjes aan.
techniek aanwezig
Ontvangst gemeenteleden en naar plaats
begeleiden
Aankomst voorganger en ambtsdragers,
bhv’er, begeleider oppas en knd.
aanvang dienst
afsluiting dienst
Coördinatoren wijzen rijen aan die het
gebouw mogen verlaten.
zaal afsluiten

wie
koster

gastheren/vrouwen
coördinatoren

coördinatoren
koster

besluitvorming en communicatie

Besluitvorming

In vergadering 6 juli 2020 vastgesteld.
Wijzigingen worden aan Moderamen ter goedkeuring voorgelegd.
Versie 2.0 is vastgesteld door het moderamen op 30 juli 2020
Versie 2.1 is vastgesteld door het moderamen op 22 sept 2020.
Versie 2.2 is vastgesteld door het moderamen op ……. 2020
Versie 2.3 is gewijzigd op 19 okt. 2020
Versie 2.4 is gewijzigd op 9 dec 2020
Versie 2.5 is gewijzigd op 2 jun. 2021

5.2

Communicatie

Via de wekelijkse nieuwsbrief worden gemeenteleden verwezen naar www.kandelaarholten.nl om daar
kennis te nemen van dit gebruiksplan en van het landelijke protocol. Van beide documenten liggen ook een
aantal kopieën uitgeprint in De Kandelaar om mee te nemen. Kopieën zijn niet ter inzage: dit zou een
besmettingsgevaar opleveren.
De belangrijkste huisregels staan hieronder vermeld. Deze huisregels worden ook meegezonden naar de
gemeenteleden die een bevestiging ontvangen van hun inschrijving om een dienst bij te wonen.
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●
●
●
●
●
●
●
●
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6.1

Kerkgangers bewaren altijd anderhalve meter afstand tot de ander (gezinsleden
uitgezonderd).
Volg de aanwijzingen op van de coördinatoren (dragen hesjes). Zij wijzen u uw
plaats.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
Volg de aangewezen looproutes.
Gemeentezang is niet toegestaan.
Na afloop van de dienst geven de coördinatoren aan in welke volgorde we de zaal
verlaten.
Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
Beperk het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum.

overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk

Overige bijeenkomsten en vergaderingen

Als er overige bijeenkomsten in de kerk worden georganiseerd, hanteren we hierbij ook de richtlijnen van
het RIVM. Betreft dit reguliere bijeenkomsten met een beperkt aantal deelnemers, dan worden geen
aanvullende maatregelen gedefinieerd bovenop de bekende regels (niet komen als je je niet fit voelt, altijd
1,5 meter afstand, desinfecterende middelen gebruiken, liever geen toiletbezoek.
Als er andersoortige bijeenkomsten worden gehouden, geldt ook dit gebruiksplan en de huisregels.
Daarnaast worden van alle bijeenkomsten of vergaderingen, ook de niet kandelaar gebonden
bijeenkomsten, de bezoekers geregistreerd.
6.1.2 Kidzart bijeenkonsten
Vanwege corona komen we samen met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
1. Blijf thuis als je verkouden bent!
2. Was je handen regelmatig, hoest/nies in je elleboog
3. Houdt 1,5m afstand van volwassenen (volwassenen houden onderling ook 1,5m afstand)
Daarnaast zijn er specifieke maatregelen die we nemen rond de KidzArt avonden:
1. Ouders brengen hun kinderen, maar gaan niet mee naar binnen. Ook bij het ophalen komen
ouders niet binnen.
2. Gebruik de hygiëne-gel bij binnenkomst
3. Meld je bij voorkeur aan via het mailadres: kidzartholten@gmail.com
4. Wij registreren bij binnenkomst wie er daadwerkelijk is.
KidzArt is een avond voor kids tussen de 9-13 jaar. Een aantal vrijdagavonden komen we bij elkaar om
samen te eten, te kletsen en te knutselen of een spel te spelen.
Bij alle aktiviteiten houden wij ons aan de 1,5 meter afstand tot volwassenen.

6.2 Bezoekwerk
Bezoekwerk wordt naar inzicht van ouderlingen en wijkteammedewerkers uitgevoerd, waarbij de nodige
voorzichtigheid in acht genomen wordt.
Ambtdragers zijn hierover in de kerkenraadsvergadering geïnformeerd.
Wijkteammedewerkers worden door de wijkouderlingen geïnformeerd.
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