
 

Protocol kerkdienst PGO  

 

  

Met het oog op de 1,5 meter voorschriften is het aantal beschikbare plaatsen in de Regenboogkerk 

minder dan gebruikelijk. De PGO werkt daarom voor de zondagse eredienst met een aanmeldsysteem.  

Aanmelden kan via www.pgoegstgeest.nl of -indien u geen computer heeft- telefonisch via het 

Kerkelijk Bureau. Uiterlijk de zaterdag voorafgaand aan de dienst krijgt u bericht of u de dienst kunt 

bijwonen. Uiteraard blijven de diensten ook op afstand te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 

Hieronder leest u hoe de gang van zaken is rond de eredienst. 

Blijf thuis als u verkoudheidsklachten, koorts/verhoging, benauwdheidsklachten, neusverkoudheid, 

loopneus, keelpijn of lichte hoest hebt. Indien nodig hoest en nies in uw elleboog en gebruik 

papieren zakdoekjes 

Kom met eigen vervoer. De autodienst is nog niet opgestart. Wel is het mogelijk om van een 

taxibedrijf gebruik te maken als u niet op een andere manier naar de kerk kunt komen. 

U wordt verzocht om tussen 9.40 en 9.50 uur bij de kerk aanwezig te zijn. Mocht u buiten even 

moeten wachten graag 1,5 meter afstand bewaren.  

Binnen volgt u de instructies van de medewerkers. Bij de ingang wordt u verzocht uw handen te 

ontsmetten met behulp van de aanwezige middelen. U kunt geen gebruik maken de garderobe, uw 

jas neemt u mee naar uw plaats. Een medewerker wijst u een plaats aan, waarbij er tussen 

gemeenteleden minimaal twee stoelen worden vrijgehouden, tenzij u tot hetzelfde huishouden 

behoort.  

Wij verzoeken u vriendelijk bij voorkeur geen gebruik te maken van de toiletten.  

Er zal tijdens de dienst geen samenzang zijn. Wel kunt u gesproken teksten (zoals de acclamaties en 

het Onze Vader) meezeggen. Voor de collecte blijven we gebruik maken van de Kerkgeld app.   

Na afloop van de dienst blijft u zitten tot een medewerker u uitnodigt om de kerk weer te verlaten. 

Er zal geen ‘koffiedrinken na de kerk’ zijn; u wordt verzocht om direct naar huis te gaan. Het is niet 

toegestaan om na afloop van de dienst op het terrein van de kerk nog met anderen na te praten. Wel 

is het mogelijk om vanuit huis mee te doen met ‘digitaal koffiedrinken’. De instructies hiervoor vindt 

u op onze website (www.pgoegstgeest.nl).  

Wij zijn blij om op deze manier een stapje te kunnen zetten richting ‘normaal’. Dit is alleen mogelijk 

als alle aanwezigen zich aan bovenstaande regels houden. Wij rekenen op uw medewerking!  
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