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Algemeen
-

Maatregelen die in de hele samenleving gelden, gelden ook bij ons: houdt 1,5m afstand tot
anderen, hoesten en niezen in ellenboog, bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuisblijven.

-

Vanaf 1 juni worden er 15 en vanaf 1 juli 80 mensen toegelaten. Deze laatsten op alfabetische
volgorde volgens het schema dat gepubliceerd wordt in het Presenteerblad van juni. U moet zich
voor de vieringen vanaf 1 juli aanmelden via kloosterzwolle.nl of 038-4254400

-

In de kerk is aangegeven in welke banken men kan gaan zitten volgens de aanwijzingen van de
collectanten. In de bank wordt tussen huishoudens 1,5m afstand gehouden.

-

Koor van max. 4 zangers, + dirigent + organist. Er is geen samenzang, er wordt niet meegezongen
door kerkgangers. Geen gebruik van bundels, alle liederen staan in de orde van dienst.

-

Er is een gecombineerde crèche en kindernevendienst in de aula vanaf 1 juli. Kinderen starten
niet in de kerk maar gaan voorafgaand aan de viering al naar de aula.

-

Er is geen koffiedrinken na afloop. Blijf niet hangen in de kloostergang. Napraten doen we buiten
op 1,5. m afstand.

-

Bij de toiletten is iemand aanwezig om toezicht te houden op gebruik door maximaal 2 personen
tegelijk en wordt er regelmatige schoongemaakt.
De vieringen worden openbaar uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

-

De viering
-

Bij aankomst desinfecteren bezoekers hun handen.

-

Collectanten vragen vooraf aan iedereen:
“Heeft u of een huisgenoot last van verkoudheid, hoesten, koorts of benauwdheid?”.
Zo ja, dan kan men niet toegelaten worden.

-

Collectanten tellen het aantal bezoekers, bij 80 worden de deuren gesloten.

-

Collectanten reiken de orde van dienst niet uit, maar bezoekers pakken deze zelf.

-

Collectanten controleren voorafgaand aan de viering of mensen voldoende afstand houden.

-

Er zijn geen acolieten. Bij 2 voorgangers neemt de lector plaats aan de andere kant van het liturgisch
centrum, bij de piano.

-

Er vindt geen collecte plaats, men kan geven dia de collecte-app, geld overmaken of na de viering geld
doen in de collectebus bij de uitgangen.

-

Gelovigen geven elkaar geen hand bij de vredeswens.

-

Bij het communiceren
o Voorgangers en lector reinigen de handen en doen witte handschoenen aan.
o De voorgangers en lector zetten het heilig brood op een tafeltje in het middenpad/zijpaden.
Ze leggen een tissue op een pateen (schaaltje) en leggen er een hostie op.
Voorganger doet een paar stappen terug (1,5m)
o Gelovige komt naar voren en houdt daarbij 1,5 m afstand van anderen.
o Voorganger zegt op afstand: Lichaam van Christus of Brood van Leven.
o Gelovige gaat ter communie
o Daarna verwijdert de voorganger de tissue.

-

Kerkgangers verlaten de kerk zoals ze ter communie zijn gegaan, bank voor bank, onder aanwijzing van
de collectanten. Men kan zelf kiezen welke uitgang men neemt.

