Toelichting bij gebruiksplattegrond van de GKV Terneuzen voor gebruik na 1 juli 2020;
De richtlijnen van de overheid en/of het RIVM worden strikt toegepast en "vertaald" als volgt;

Voor de kerkdiens!
- Voor er personen binnenkomen, is er geluid, muziek, beamer, camera, is de muziekgroep op
het podium en is de bediening achter de mengtafel aanwezig.
- Als iedereen zit kan de Ds en ouderling van dienst, vanuit de hal via de zijdeur bij de entree
naar het podium lopen ( niet vanuit de kerkraadkamer, maar bv de catechesatieruimte )
Muziekgroep blijft tijdens de preek op het podium
- Er is geen crèche of kidsclub tijdens de diens|
- ivm het desinfecteren van de kerk na afloop is er maar 1 dienst op de zondag.
- De fietsenstalling kan niet gebruikt worden, dus kom zoveel mogelijk te voet. lndien toch met
de fíets, dan bij het verlaten 1 richting gebruikten door het hek bij de fietsenstalling te
gebruiken om weg te gaan.
- Ophalen van gemeenteleden kan niet worden
uitgevoerd ivm de 1,5 m richtlijn
- Collecte wordt niet gehouden, giften graag via de app.
íebers a
GIVT of gewoon overmaken via de bank.
- Postvakjes worden niet gebruikt
- Meezingen is ivm besmettingsgevaar niet toegestaan.
- Kom niet allemaal tegelijk om 9.50 uur, maar gespreid vanaf 9.30 uur
Bij binnenkomst in de kerk;
Groen = looproute, er zijn 2 ingangen;
1 x via het parkeerterrein voor personen die met de auto komen; naar de kerk lopen via het zijpad op
1,5 m afstand.
1 x via de Amerstraat en multifunctionele ruimte voor personen die te voet of met de fiets komen, of
vanaf het parkeerterrein rondlopen bij drukte.
Houdt L,5 m afstand van personen die niet tot L huishouden behoren.
Desinfecteer Uw handen met de materialen die daarvoor zijn neergezet op de tafels bij de ingangen
De garderobe wordt niet gebruikt, jas meenemen naar de kerkzaal
Loop zo ver mogelijk naar voren via de zijkanten van de kerk, zie looproute op de plattegrond,
aanvullen vanaf rij 1 en rij 9 van voor naar achter
Volg de aanwijzingen op van de ouderling van dienst en koster.
Personen die bij elkaar wonen in t huis mogen naast elkaar zitten, voor ieder ander geldt; steeds 3
stoelen vrijhouden ( = 1,5 m ) naast U
Bij verlaten van de kerk;
Verlaat de kerk zoals bij binnenkomst, de laatste personen vertrekken als eerste
Volg weer de aanwijzingen van de ouderling van dienst en koster
Er is geen koffiedrinken mogelijk, blijf niet hangen, verlaat de kerk zo snel mogelijk

Algemeen;

toiletgebruik is "beperkt" mogelijk. Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet.
Eenmaal in de kerkzaal, is toiletgebruik niet meer mogelijk.
De damestoiletten zijn alleen beschikbaar voor basisschool kinderen, dames dienen gebruik te maken
van het invalidentoilet.
Toegang tot catechisatieruimte, crèche, keuken, werkkast, zijn niet toegestaan.
Behoort U tot een risicogroep ( zie de richtlijnen van het RIVM ); blijf thuis.
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