
KERKGANG IN CORONATIJD



KERKGANG IN CORONATIJD
Uitleg stap voor stap



ALGEMENE REGELS



ALGEMENE REGELS
We blijven thuis bij 
verkoudheidsklachten en andere 
klachten die bij het corona-virus 
horen. 



ALGEMENE REGELS
We blijven thuis bij 
verkoudheidsklachten en andere 
klachten die bij het corona-virus 
horen. 

We houden 1,5 meter afstand in 
én buiten de kerk.



STAP 1 : INSCHRIJVEN



STAP 1 : INSCHRIJVEN

Elke bezoeker 
en medewerker 
schrijft zich van 

te voren in.



STAP 1 : INSCHRIJVEN

Elke bezoeker 
en medewerker 
schrijft zich van 

te voren in.



STAP 1 : INSCHRIJVEN
Ga naar de website

www.cgk-zwaagwesteinde.nl

Druk op de knop

http://www.cgk-zwaagwesteinde.nl/


STAP 1 : INSCHRIJVEN
Ga naar de website

www.cgk-zwaagwesteinde.nl

Druk op de knop

Vul het formulier in

Lukt dit niet, neem dan contact 
op met uw wijkdiaken

http://www.cgk-zwaagwesteinde.nl/


STAP 1 : INSCHRIJVEN
Ga naar de website

www.cgk-zwaagwesteinde.nl

Druk op de knop

Vul het formulier in

Lukt dit niet, neem dan contact 
op met uw wijkdiaken

Elke vrijdag om 18 uur sluit de 
inschrijving.

http://www.cgk-zwaagwesteinde.nl/


GEREEDMAKEN



GEREEDMAKEN
Tijdens de dienst wordt er 
continu geventileerd. Het kan 
dus tochten.



GEREEDMAKEN

Neem extra kleding mee om 
warm te blijven.

Tijdens de dienst wordt er 
continu geventileerd. Het kan 
dus tochten.



GEREEDMAKEN

Ga thuis ook nog even naar het 
toilet. 

Neem extra kleding mee om 
warm te blijven.

Tijdens de dienst wordt er 
continu geventileerd. Het kan 
dus tochten.



STAP 2: ONTVANGST



STAP 2: ONTVANGST
In de hal aangekomen 
direct de handen 
ontsmetten.



STAP 2: ONTVANGST

De gastheer/vrouw registreert 
uw aanwezigheid.

In de hal aangekomen 
direct de handen 
ontsmetten.



GARDEROBE



GARDEROBE
De garderobe is afgesloten. 
Neem dus alles mee naar de 
kerkzaal.



STAP 3: IN DE 
KERKBANK



STAP 3: IN DE 
KERKBANKDe plaatswijzer brengt u volgens 
een bepaalde looproute naar de 
juiste zitplaats.



STAP 3: IN DE 
KERKBANKDe plaatswijzer brengt u volgens 
een bepaalde looproute naar de 
juiste zitplaats.

Niet-gebruikte banken 
zijn afgezet met linten.

Dit scheelt de 
schoonmakers tussen 

de diensten veel werk!



STAP 3: IN DE 
KERKBANKIn elke bank ligt een corona-stok 
om de buren op afstand te 
houden.



STAP 4 : VERTREK



STAP 4 : VERTREK
De plaatswijzer 
geeft aan wanneer 
u de kerkzaal kunt 
verlaten.



STAP 4 : VERTREK
De plaatswijzer 
geeft aan wanneer 
u de kerkzaal kunt 
verlaten.

Ga direct naar buiten zodat er 
geen file ontstaat.

Buiten mag er op 1,5 meter 
afstand worden nagepraat.



ZINGEN



ZINGEN

Helaas mogen wij niet samen 
zingen



ZINGEN

Helaas mogen wij niet samen 
zingen

Enkele voorzangers zullen de 
liederen voor u gaan zingen.



COLLECTEREN



COLLECTEREN
De diakenen gaan niet rond met 
de collectezak.



COLLECTEREN
De diakenen gaan niet rond met 
de collectezak.

We gaan door met het digitaal 
inzamelen van de gaven.



SNOEPJES
uitdelen binnen het gezin of 
groep is



SNOEPJES
uitdelen binnen het gezin of 
groep is



ZONDAGSSCHOOL
Ook voor jou is alles anders!



ZONDAGSSCHOOL

Je gaat eerst je handen 
ontsmetten en dan direct naar 
de zondagsschool. Heit en Mem 
gaan direct in de kerkzaal.

Ook voor jou is alles anders!



ZONDAGSSCHOOL

Na afloop wacht je in de grote 
zaal tot Heit en Mem de kerk uit 
komen.

Je gaat eerst je handen 
ontsmetten en dan direct naar 
de zondagsschool. Heit en Mem 
gaan direct in de kerkzaal.

Ook voor jou is alles anders!



TOCH HOGE NOOD?



Volg de hygiëne voorschriften 
die in het toilet hangen op.

TOCH HOGE NOOD?



REINIGING



Na elke kerkdienst wordt de 
kerkzaal, hal en toiletten 
gereinigd.

REINIGING



KERKGANG IN CORONATIJD
Wij wensen u een gezegende dienst!


