
BEZOEKERSPROTOCOL 

voor de Remonstrantse zondagse kerkdiensten aan de Laan van Meerdervoort 

in juni 2020 

Aantal bezoekers (excl. predikant, organist, kerkenraadsleden en evt. andere uitvoerenden):  

op 7 en 14 juni max. 20, op 21 en 28 juni max. 30 

Beperkingen en andere aanpassingen 

Tijdens deze diensten zal er geen samenzang zijn, na de dienst is er geen koffiedrinken. Verzoeke het gebruik van het 

toilet zo veel mogelijk te beperken. Er zal geen kinderopvang zijn. 

Er ligt ook geen kaart ter ondertekening op de kist. De dozen voor doppen en DE-punten zijn verwijderd uit de hal. 

Indien het weer het toelaat zal de tuindeur in de kerkzaal open staan. 

Toegang 

Uiteraard zijn de diensten cf. de RIVM-regels alleen toegankelijk voor wie niet hoest en geen koorts heeft. Ook 

huisgenoten van mensen die in quarantaine zijn of corona hebben zullen slechts digitaal kunnen deelnemen.  

De achteringang van de kerk zal in juni gesloten blijven. De poort voor de fietsenstalling zal wel open zijn. 

Bezoekers worden bij de ingang begroet door een kerkenraadslid. In de (eventuele) rij wachtenden moet uiteraard 

anderhalve meter afstand worden gehouden. 

Het kerkenraadslid geeft aan wanneer een bezoeker – of een bezoekerspaar – naar binnen mag. Een volgende 

bezoeker (of bezoekerspaar) zal pas worden toegelaten wanneer de voorgaande bezoeker(s) – eventueel na eerst 

hun jas te hebben opgehangen – de kerkzaal zijn binnengegaan.  

 

In de hal en bij het toilet zal er een ontsmettende handgel aanwezig zijn. 

 

De beschikbare stoelen in de kerkzaal zijn reeds op de juiste afstand van elkaar geplaatst. Voor echtparen zijn er 

stoelen naast elkaar. De ‘zitstoelen’ zijn herkenbaar aan het feit dat er een liturgie op ligt, op de stoel ernaast kunt u 

evt. uw jas neerleggen: daarmee kan de doorstroming aan het begin en eind van de dienst worden bevorderd. Tip: 

laat uw jas in de auto, als het weer dat toelaat. 

Na afloop van de dienst zal door een kerkenraadslid worden aangegeven welke bezoeker(s) de kerkzaal op dat 

moment de kerkzaal kunnen verlaten. In de hal mogen steeds max. 3 personen aanwezig zijn. 

Er zullen schalen voor de collectes zijn. 

Aanmelding en reservering 

Aanmelding voor wie internet heeft per mail aan: remondenhaag@hetnet.nl  

Voor wie geen internet heeft: telefonisch: 070 3250 779 

In beide gevallen: vóór donderdag 10 u. Uw naam wordt op een lijst gezet, zodat we kunnen zien, of iedereen, die 

komt zich heeft aangemeld. Indien u ná aanmelding alsnog klachten krijgt, meldt u zich dan alstublieft af bij  

secr.remodenhaag@gmail.com of 070-2134914. 

Leden en vrienden zónder internet gaan voor, omdat zij de diensten niet op andere wijze kunnen volgen. Voor de 

overige leden en vrienden geldt (behoudens het onderstaande): ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. 

Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, hebben degenen die niet konden worden toegelaten de volgende 

keer (ook) voorrang. Wie op 7 juni bij de deelnemers hoort kan op 14 juni niet nogmaals deelnemen. Voor de 

diensten van 21 en 28 juni wordt deze regeling mogelijk aangepast. 

 

De Kerkenraad 

Den Haag, 26 mei 2020 
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