
Kerkdiensten: 
-We gaan gewoon door met de online kerkdiensten via Kerkomroep.nl waaraan u live deel 
kunt nemen of die u op een later moment kunt beluisteren. 
 

-Maar met ingang van de dienst op zondag 14 juni, 10.00 uur, bent u weer van harte 
welkom bij de kerkdienst in de kerk, te beginnen in Schoorl!  
Zoals u wellicht op tv al hebt gezien gelden voor alle kerken veiligheidsmaatregelen waaraan 
ook wij ons dienen te houden:   
 

-Tussen de kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. Daarom is 
het   
 aantal plaatsen in de kerk beperkt.  
 U kunt zich vooraf, tot uiterlijk vrijdag 12 juni - 19.00 u., aanmelden bij scriba Anneke Maijer,  
 E: scriba.pknschoorl@gmail.com of T: 072-5091387.  
 Hebt u gezondheidsklachten dan meldt u zich niet aan. 
-Geeft u bij aanmelding aan met hoeveel personen (volwassenen/kinderen/huisgenoten) u 
wilt  
 komen. U krijgt een bevestiging (of afzegging bij teveel aanmeldingen). 
-Hebt u zaterdag plotseling gezondheidsklachten, dan blijft u thuis en meldt zich af. 
-Er is tot nader order geen kerktaxi. 
 

-Bij aankomst wordt u bij de voordeur ontvangen door iemand van het begeleidingsteam, die 
u   
 verder zal informeren.  
-U gaat de kerk in door de voordeur en wast uw handen met de desinfecterende handgel, die 
op  
 de tafel bij de voordeur staat. 
-De garderobe kan niet worden gebruikt. Neemt u uw jas mee de kerk in. 
 

-Binnen neemt u plaats op de u aangewezen plek via de aangewezen route. 
-Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 
-U verlaat deze plaats tijdens de dienst alleen in geval van nood. 
-Toiletten zijn alleen beschikbaar in geval van nood. 
-Het voorbedenboekje en het kaarsentafeltje kunnen niet gebruikt worden. 
 

-Samenzang is niet toegestaan. 
 

-Aan het eind van de dienst volgt u de aanwijzingen van de ambtsdrager van dienst/het 
begeleidingsteam voor het verlaten van de kerk.   
 

-Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd, maar er is een gezamenlijke schaalcollecte voor 
zowel  
 diaconie als voor onderhoud van de kerken en kosten van de eredienst bij de deur bij het 
verlaten  
 van de dienst. Na afloop zal de opbrengst gelijk verdeeld worden. 
 Natuurlijk mag u ook uw bijdrage overmaken. 
 

-Er is geen koffiedrinken/ontmoeting na de dienst, noch binnen noch buiten. 
-Let u eenmaal buiten ook op de 1,5 m afstand. 
 

Het is even wennen, maar laten bovenstaande veiligheidsmaatregelen u vooral niet 
tegenhouden. Ze zijn nodig om een voor ons allen veilige kerkgang te waarborgen. 
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