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Met ingang van 30 mei 2021 zijn er weer kerkgangers welkom bij de 
erediensten in de Ontmoetingskerk. Reden hiervoor zijn de versoepelingen van 
de coronamaatregelen en de adviezen van de Protestantse Kerk rondom het 
coronavirus (vastgelegd in de Routekaart voor kerken).  
In het Gebruiksplan 1,5meterkerk vertalen we de richtlijnen naar de lokale 
situatie in onze Ontmoetingskerk. Hierbij informeren we u graag over de 
belangrijkste punten uit dit plan.  
 

Kerkdiensten 
• Er vindt iedere zondagochtend een kerkdienst plaats om 9.30 uur. 

• Er zijn voorlopig geen avonddiensten. 

• Gemeentezang tijdens de gehele dienst is helaas (nog) niet verantwoord; 
meeneuriën kan wel. Wel zingen we het slotlied en het Amen na de zegen in 
samenzang. Het advies is om ingetogen te zingen op spreekniveau.   
Ook zal gebruik gemaakt worden van een zanggroep op voldoende afstand.  

• Koffiedrinken na de dienst in de Ontmoetingsruimte is nog niet mogelijk. 
Wel kunnen we buiten koffiedrinken op het terras bij de jeugdruimtes, als 
het weer dit toelaat. Dit wordt per dienst bekeken.  
 

Maximale capaciteit 
• We mogen in de kerk het maximum aantal aanwezigen verwelkomen dat erin past met inachtneming van 1,5 

meter afstand. Dat ligt in onze kerk op 75-80 personen.   

• De aanwezigen zitten op 1,5 meter afstand van anderen. Stoelen worden vooraf klaargezet. Personen uit één 
huishouden zitten bij elkaar.  

• Via livestreaming kan iedereen de dienst live volgen of terugkijken op een later tijdstip.  U vindt de 
uitzendingen op www.kerkdienstgemist.nl/stations/301 of via www.ontmoetingskerk.nl.    

• Er is vooralsnog geen mogelijkheid voor oppas en kinderwoorddienst. Wel is er iedere week een (digitaal) 
kindermoment. 
 

Reiniging en hygiëne 

• Er is veel aandacht voor reiniging, hygiëne en ventilatie. Zowel voor, tijdens als na de dienst.  

• Alle kerkgangers desinfecteren bij binnenkomst hun handen (desinfectiepompjes aanwezig). 

• We verzoeken u om toiletgebruik tot een minimum te beperken.  
 

Uitnodigingssysteem 
• Als u kerkdiensten in de Ontmoetingskerk wilt bijwonen, meldt u zich daarvoor eenmalig aan bij kerktijd.nl via 

deze link. U geeft hierin aan voor welk soort diensten u uitgenodigd wilt worden.  

• Als u aan de beurt bent om een dienst bij te wonen, ontvangt u aan het begin van de week een 
uitnodigingsmail. Het systeem houdt bij wie het langst geen kerkdienst heeft bezocht en rouleert eerlijk. 

• Gebruikt u geen e-mail en wilt u uitgenodigd worden voor diensten? Geef dit dan aan de scriba door (Gerdien 
van Mourik, 0183-581080). U wordt dan telefonisch uitgenodigd.  

• Bij gezondheidsklachten vragen we u vriendelijk thuis te blijven. Afmelden kan via scriba@ontmoetingskerk.nl.   
 

Ontvangst en vertrek 
• Coördinatoren (in herkenbare blauwe hesjes) zullen u welkom heten, vragen naar uw gezondheid en u de weg 

wijzen.  

• Laten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen - met inachtneming van de 1,5 meter afstand - ook op de 
juiste manier de kerk kan verlaten na de dienst. 
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