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Algemeen 

Dit gebruiksplan is afgeleid van het protocol  van de Landelijke PKN organisatie en toegespitst  op de 

lokale situatie. Het is bedoeld als leidraad bij de na 1 juni 2020 ( 30 pers)  en 1 juli 2020 (100 pers) te 

houden zondagsdiensten in de Laarkerk ter voorkoming van besmetting met het Corona virus. Alle 

door de Overheid uitgevaardigde maatregelen en door het RIVM daarmee verband houdende  

adviezen zijn daarbij van toepassing en leidend! 

Ook hier geldt : Als u ziek bent, hoest, koorts hebt of één van uw huisgenoten heeft één van deze 

verschijnselen : BLIJF THUIS ! 

Bijwonen kerkdienst 

Het bijwonen van de kerkdienst is alleen mogelijk inden u zich van tevoren digitaal hebt aangemeld 

onder vermelding van naam , adres, telefoonnummer  en emailadres. (Voor hen die geen internet 

en/of email hebben zal een telefoonnummer beschikbaar worden gesteld. Deelname aan de dienst is 

alleen mogelijk na ontvangst van een bevestiging. Geen opgave, geen bevestiging, geen toegang en 

deelname !  

 

Reserveren : https://www.pknanloozuidlaren.nl/online-reserveren-kerkdienst-laarkerk 

 

Per formulier kan een (1) plaats worden gereserveerd. 

Het aantal aanvragen kan worden gemaximaliseerd.  Tot 1 juli 30  daarna 100 personen.    (Dit is 

inclusief  predikant, leden wijkraad, koster(s) en evt. zangondersteuning) 

Men vult eenvoudig de gevraagde gegevens in en als laatste klikt de aanvrager op ‘Reserveren’.      

Per omgaande ontvangt de aanvrager een bevestigingsmail met daarin een reserveringsnummer.  

Deze kan worden uitgeprint, op de telefoon worden getoond of men onthoud het 

reserveringsnummer. 

 

 

 

 

De opgave van persoons en adres gegevens is noodzakelijk i.v.m. algemeen belang en 

volksgezondheid. Bij een plotselinge uitbraak is op korte termijn te achterhalen, wie, 

wanneer op welk tijdstip  eventueel met wie in contact is geweest. In het kader van de 

Algemene Verordening Gegevensbeheer zullen deze gegevens slechts voor dit doel mogen 

worden vastgelegd  en indien de noodzaak daartoe niet meer aanwezig is zullen deze 

worden verwijderd/vernietigd.  

https://www.pknanloozuidlaren.nl/online-reserveren-kerkdienst-laarkerk
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Toegang Laarkerk 

Toegang tot de Laarkerk is alleen mogelijk via de hoofdingang aan de voorzijde (Stationsweg) van de 

kerk. De overige ingangen (zijingang Bovendiepen en ingang de Meent) zijn afgesloten! 

 

( De ingang Bovendiepen is alleen toegankelijk voor de organist en evt predikant. De organist verlaat 

de kerk via de uitgang bij de postvakjes)  I.v.m. calamiteiten worden er GEEN deuren afgesloten! 

 

In de hal van de kerk staat een tafel met tissues en desinfectans waarmee men voor het naar 

binnengaan de handen dient te ontsmetten.  

De gaderobe wordt niet gebruikt. Jassen meenemen naar de zitplaats! 

Toiletten worden in principe NIET gebruikt! (Alleen in uiterste noodzaak is alleen het toilet in de hal 

onder de trap (pleinzijde) beschikbaar) 

 

Zitplaatsen 

De bezoekers word een plaats aangewezen door de koster/coördinator. Dit zal door de 

omstandigheden niet de plaats zijn die u doorgaans gewend bent. Aanwijzingen van de kosters 

dienen te worden opgevolgd.    

In de kerkzaal is  er éénrichting verkeer. Door de koster(s) wordt   (via het middenpad )  een plaats 

aangewezen te beginnen  vooraan op de 3e bank  van voren (zowel links als rechts)  daarbij naar 

achteren werkend waarbij steeds 1 bank dient te worden overgeslagen. 

De eerste bank Pleinzijde  voor predikant, ouderling en diaken en de eerste bank Bovendiepenzijde                                                                                                                 

voor evt zangondersteuning, musici  of anderzijds. 
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Mensen behorend tot 1 huishouden mogen bij elkaar zitten. Bij meer dan 2 personen heeft dat 

meteen gevolgen voor de naburige zitplaatsen. De koster/coördinator  past dan meteen de 

zitplaatsen aan. 

 

Na de zegen verlaten de bezoekers de kerkzaal  via de deur aan de Bovendiepenzijde. Houd daarbij 

voldoende afstand en wacht rustig tot u kunt doorlopen . Verlaat de bank via de muurzijde en loop 

rustig naar voren waarbij de Bovendiepenzijde begint gevolgd door  Pleinzijde. E.e.a.  op aanwijzing 

van de koster/coördinator. 

N.B.  bij de eerste twee diensten worden 30  personen toegelaten. Deze verlaten ook allemaal via de 

uitgang Bovendiepen de kerkzaal.  

Bij alle volgende diensten waarbij  100 personen aanwezig  (dan wel meer dan 30 ) verlaten de 

kerkbezoekers van het blok Bovendiepenzijde de kerkzaal naar voren langs de muur via de uitgang 

Bovendiepen en die van het blok Pleinzijde , naar achteren, langs de muur via de hoofdingang 
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Collecte  

Bij het verlaten van de kerk kunnen giften  voor de collecte worden gedeponeerd in een  

schaal/mandje  bij de deur.  Het doel waarvoor het is bestemd zal worden aangegeven.  Donaties 

kunnen ook worden overgemaakt 

(Bij gebruikmaking van meerdere uitgangen ( na1 juli ) dient hierin te worden voorzien) 

  

 

Overige van belang zijnde zaken:  

De kosters/coördinator zijn herkenbaar aan een geel cq oranje hesje. 

Tijdens de dienst is er GEEN gemeentezang. 

Er word  geen liedboek  gebruikt.  

De consistorie is alleen toegankelijk voor de predikant en dienstdoende ambtsdragers.                                                                                            

Zij dragen zorg voor voldoende afstand onderling. 

Er is geen koffiedrinken  na de dienst!  

Ga na de dienst  direct huiswaarts!  

 

SAMEN ZIJN  WE STERK                         Goede dienst gewenst ! 

 

 


