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Online de dienst bijwonen in de Kandelaar. 
 
De kerkenraad heeft besloten om vanaf 1 september weer ‘reguliere’ erediensten in de kerkzaal op te 
starten met een beperkt aantal mensen. Vóór 1 september is het wel toegestaan om bij bijzondere diensten 
als openbare geloofsbelijdenis, bevestiging ambtsdragers, doop enz. met meer mensen in de kerkzaal 
aanwezig te zijn.  
Ook heeft de kerkenraad voor juli en augustus de Kandelaar ter beschikking gesteld aan kringen of groepen 
om samen de onlinedienst mee te maken. Om enig overzicht te bewaren zal van tevoren in een aantal 
kringen worden gepeild of er behoefte is aan het samen meemaken van de onlinedienst in de Kandelaar.  
Om dit mogelijk te maken moeten er duidelijke richtlijnen zijn. Corona lijkt wel ver weg, maar is nog steeds 
aanwezig. Daarom willen we bewust en behoedzaam met de mogelijkheden omgaan. We willen natuurlijk 
Gods woord verspreiden, niet het virus.  
Hieronder staan de richtlijnen die gelden bij het gebruik van de Kandelaar. We vragen van ieder om zich hier 
actief aan te houden. Op basis van de ervaringen kunnen de richtlijnen worden aangepast. 
 
Algemene richtlijnen  
- van tevoren aanmelden bij de kringleider, wanneer je kring/wijk aan de beurt is. We gaan eerst voor max. 
30-35 personen. 
- Bij koorts, verkoudheid en griepverschijnselen binnen het gezin niet komen.  

- Je houdt 1,5 meter afstand tot iedereen en handelt daar actief naar  

- Was je handen regelmatig met water en zeep  

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog  

- Gebruik papieren zakdoekjes  
- Niet zingen tijdens de dienst! 
- liever geen toiletgebruik, kinderen onder de 12 jaar wel toegestaan 
 
Ontvangst: 

- Gebruik de normale ingang van de Kandelaar. Denk om afstand in de hal. 

- Desinfecteer de handen bij binnenkomst 

- De kringleider zal bij ontvangst de plaatsen aanwijzen waar de bezoeker mag gaan zitten 

- De jassen moeten mee in de zaal, niet op de kapstok hangen. (vanwege vermijden van groepsvorming bij de    

kapstokken en vanwege extra ventilatie kan het wat koel aanvoelen) 

- collecte kan via Givt-app of in de daarvoor bestemde schalen bij de deur. Van te voren staat in de 

nieuwsbrief waarvoor de collectes bestemd zijn. 

- Socialiseren onderling is geen probleem, mits iedereen maar op zijn plaats blijft. 

- Na de dienst zal de kringleider aanwijzingen geven voor het verlaten van de zaal. 

- Via de achterdeur zal de looproute naar buiten gaan en kan het pand worden verlaten. 

  Ook buiten geldt de 1,5 mtr maatregel.   

 

We hebben in deze fase ervoor gekozen nog geen koffie te schenken! 

Het protocol  
- Je hebt kennisgenomen van het gehele protocol en handelt daarnaar.  

- Als je vragen hebt, dan stel je die aan Esther Tol of Jantje Sikkema (bestuur@gkv-schildwolde.nl).  

- Bij twijfel kies je de veiligste oplossing.  
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