
Coronaprotocol november

We zitten midden in de tweede coronagolf. Het is nog onduidelijk wat 
dit zal betekenen voor de diensten in november. Vooralsnog gaan we 
ervan uit dat we diensten zullen mogen houden in ons gebouw aan de 
S.M. Hugo van Gijnweg. In de huidige situatie kunnen er 20 à 25 
personen in de grote zaal. Ook voor november geldt:

Aanmelden

Meld je vóór de donderdag voorafgaande aan de betreffende zondag 
aan voor de dienst als je die wilt bijwonen. Doopsgezinden via 
kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl en VEG-ers via 
secretariaat@vegdordrecht.nl. Of telefonisch bij een van de 
kerkenraadsleden. Op donderdagavond kijkt de gemeente die de dienst 
verzorgt hoeveel aanmeldingen er uit de eigen gemeente zijn en geeft 
door aan de andere gemeente hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn. 
Vervolgens krijgen de leden van de andere gemeente bericht of er al dan 
niet plaats voor hen is. Is er onverhoopt iemand met corona in de dienst 
geweest, dan zijn de gegevens voor contactonderzoek beschikbaar. 

Coronaprotocol 

Kom niet met koorts, verkoudheid of griepverschijnselen. U wordt 
ontvangen door de ouderling/het kerkenraadslid van dienst met een 
vriendelijke hoofdknik. De garderobe is niet in gebruik. U kunt de jas 
meenemen naar de stoel. Er staat een flesje met handalcohol bij de 
ingang op een tafel rechts van de deur. De ouderling/het kerkenraadslid 
van dienst of de gastvrouw wijst aan waar u kunt zitten. Alleen 
huisgenoten zitten naast elkaar. Anderen houden 1,5 m afstand. Tijdens 
de dienst zal door een beperkt aantal cantorijleden worden gezongen, 
de gemeente kan zacht meeneuriën. Na de dienst verlaten we de 
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kerkzaal weer op 1,5 m van elkaar. Bij de uitgang zijn er schalen voor de 
collectes. Er wordt voorlopig geen koffie geschonken. Neem eventueel 
zelf een flesje water mee. Wees terughoudend met toiletbezoek. De 
kerkenraadskamer is alleen toegankelijk voor de kerkenraad, de kosters, 
de predikant en muzikanten die ruim voor de dienst aanwezig zijn. Door 
ons allen aan de afspraken te houden kunnen wij de veiligheid van ieder 
garanderen.
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