Zomer 2020: Welkom in de kerk! Praktische handvatten voor kerkgangers

We zijn blij dat we weer (beperkt) gemeenteleden en gasten kunnen ontvangen in de
Koningskerk. Om dit goed en veilig te laten verlopen, is deze instructie gemaakt.
Kom je naar de kerk? Houd dan rekening met deze aandachtspunten.

Gezondheid
Als je tot een risico groep behoort, heb je goed
nagedacht of je de komst naar de kerk
verantwoord vind. Als je verschijnselen hebt die
aan corona doen denken, dan kom je niet.
En verder houden we ons aan de richtlijnen van
het RIVM: we houden 1,5 meter afstand, hoesten
en niezen aan de binnenkant van onze elleboog
en schudden geen handen.
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Bij binnenkomst
Je komt de Koningskerk binnen via de ingang
bij de ontmoetingsruimte (de andere ingang
(onder de toren) wordt niet gebruikt;
Gebruik de dispenser om je handen te
desinfecteren;
In de ontmoetingsruimte rechts aanhouden;
De garderobe wordt niet gebruikt, een
(eventuele) jas neem je mee naar je plaats.
Waar ga je zitten?
Het welkomsteam/koster wijst jou naar een
plaats;
Het middenblok links (1), aan de kant van de
regietafel wordt als eerste gevuld. Wanneer
het linkerblok vol is kan er gebruik gemaakt
worden van het rechter middenblok (2), zie
de plattegrond;
Je loopt de stoelenrij in vanaf het middenpad
en loopt zo ver mogelijk door voordat je
plaatsneemt;
Wanneer je vanuit één huishouden met
meerdere gezinsleden aanwezig bent neem je
naast elkaar plaats;
Tussen verschillende huishoudens zitten drie
lege stoelen.

•

Houd er rekening mee dat er gedurende de
zomerperiode geen crèche en/of
bijbelklassen voor de kinderen zijn.

Zingen &
collecte
Tijdens de diensten wordt er alleen gezongen
door mensen vanaf het podium. Je kunt digitaal
geven aan de collecte via Scipio of door je gift
over te maken op NL 10 RABO 0117 1615 19
tnv: CGK-GKV-NGK Diaconie onder vermelding
van de datum en het doel. Bij het verlaten
van de kerkzaal kun je ook nog collectebonnen
of contant geld geven in de collecteschaal.
Toiletgebruik
De dames en heren toiletten zijn gesloten voor
gebruik. Ga zo veel mogelijk thuis naar het toilet.
Mocht het tijdens de dienst toch noodzakelijk
zijn, kan er gebruik gemaakt worden van het
mindervalide toilet in de ontmoetingsruimte.
Verlaten kerkzaal en kerkgebouw
• Na het ‘amen’ van de predikant ga je weer
zitten;
• Op aanwijzing van de koster/
coördinator verlaat je rij voor rij de kerkzaal
naar de ontmoetingsruimte en
loopt direct door naar buiten;
• We drinken niet samen koffie/thee;
• Blijf niet hangen in de ontmoetingsruimte,
ook niet op het kerkplein.
Vragen?
Jantien de Vos, koster van de Koningskerk, is het
aanspreekpunt voor vragen. Jantien is te bereiken
via mail (koster@koningskerkdeventer.nl) of
telefoon (06 40 97 66 25).

Wil je elkaar graag ontmoeten? Maak dan een (koffiedrink) afspraak en ontmoet
elkaar thuis, in de wijk of elders. Met elkaar zien we uit naar het moment dat de
kerk ook weer ten volle een plek van ontmoeting en samenzang zal zijn!
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Plattegrond Koningskerk.
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Looproute bij het binnenlopen
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Volgorde van ‘vullen’ van de kerkzaal, op aangeven van koster/welkomsteam

Bij het verlaten van de kerk: volg de aanwijzingen van de koster/coördinator.
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