
Huisregels bezoek kerkdiensten 

Hervormde Gemeente De Rank  

Staphorst-Rouveen  
 

Bijwonen kerkdiensten vanaf 1 oktober 2021 

 

Aanmelden 
Het is niet meer nodig u aan te melden voor de kerkdiensten via onze website. In principe is iedereen 
weer welkom. Het aantal zitplaatsen in de kerk wordt uitgebreid naar 100 -125 zitplaatsen. De 
achterste 3 rijen rechts zijn gereserveerd voor leden die graag de 1,5 meter nog in acht willen 
nemen. Op deze rijen worden 2 zitplaatsen vrijgehouden tussen ieder huishouden. 
De overige rijen stoelen zijn niet meer op 1,5 meter geplaatst. Wel adviseren wij om tussen ieder 
huishouden 1 zitplaats vrij te houden. 
 

Binnenkomst  
De kerk is ’s ochtends vanaf 9.30 uur geopend. 

Iedereen maakt gebruik van de hoofdingang. 

Er is de mogelijkheid om bij binnenkomst uw handen schoon met het desinfecterende middel dat 
klaar staat. 
Er is weer mogelijkheid om gebruik te maken van de kapstokken. Deze zijn wat verplaatst om 
opstoppingen achterin de hal te voorkomen. Geef elkaar de ruimte bij het ophangen van de jassen en 
houdt gepaste afstand. U mag uiteraard ook nog steeds uw jas meenemen naar uw zitplaats.  
Daarna kan iedereen zelf een zitplaats zoeken in de kerk. 
Nog steeds geldt de regel:  Blijf op uw stoel zitten, ga niet lopen in de kerk en hou gepaste afstand 
(ook wanneer u met elkaar wilt praten). 

 

Tijdens de dienst 
Er wordt tijdens de kerkdienst geen collecte gehouden. We adviseren om voor uw giften zoveel 
mogelijk gebruik te maken van Givt. Ook is het mogelijk om bij de uitgang uw gift in de 
collectezakken te doen. 
  

Verlaten van de kerkzaal 
Voor het verlaten van de kerkzaal maakt iedereen gebruik van de grote achteruitgang. 

We verlaten de kerk, zoals we dat al gewend zijn, rij voor rij. 

Geef elkaar de ruimte bij het verlaten van de kerk en houdt gepaste afstand. 

 

Koffiedrinken 
Er is na de dienst weer gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 

Houdt ook bij het koffiedrinken gepaste afstand en maak evt gebruik van ruimte 3 en 4 mocht het in 

de hal erg druk zijn. 

 

 
 



Overige bijeenkomsten in De Rank: 

 

Het is mogelijk weer gebruik te maken van het kerkgebouw voor bijeenkomsten / vergaderingen. 

Bijeenkomsten moeten altijd vooraf gereserveerd worden. (reserveren@derankstaphorst.nl). 

Diegene die de bijeenkomst organiseert let er op dat gepaste afstand mogelijk is. Dus geen te grote 

groepen in kleine zalen. Maak evt gebruik van de kerkzaal wanneer je groep uit meer dan 20 

personen bestaat. 

Tijdens de bijeenkomsten zitten de deelnemers op hun stoel. Organiseren van activiteiten binnen 

waarbij deelnemers zich vrij bewegen in de ruimte zijn nog niet mogelijk. 

Er is weer een gastvrouw/gastheer aanwezig. Het is mogelijk om voorafgaand aan de bijeenkomst 

koffie te drinken in de hal. Let er wel op dat je niet te dicht op elkaar gaat staan. Houd gepast 

afstand. Is het erg druk in de hal omdat er meerdere groepen tegelijk aanwezig zijn drink dan koffie 

in je eigen ruimte.  

Ruim na afloop alles keurig weer op. De afwas mag in de vaatwasmachine gezet worden. Maak 

gebruikte tafels en stoelen waar nodig schoon.  

Ventileer zoveel als mogelijk de ruimte vooraf, tijdens en na de bijeenkomst. 

Sluit het gebouw af zoals je ook voorheen gewend was. 

 

 

 

Voor alle bijeenkomsten en kerkdiensten gelden nog de volgende thuisblijfregels 
• Iedereen met 1 of meerdere van onderstaande klachten blijft thuis (ook wanneer u wel 

gevaccineerd bent).  
✓ Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) 

✓ Hoesten 

✓ Benauwdheid 

✓ Verhoging of koorts 

✓ Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

• Heeft u één van deze klachten laat u dan testen bij de GGD. Indien de testuitslag negatief is 

kunt u uiteraard kerk bezoeken. Heeft u zich (nog) niet laten testen dan moet u 24 uur geen 

klachten meer hebben voordat u de kerk bezoekt. 

• Volg de quarantaineregels van de GGD op wanneer iemand in uw huishouden of naaste 

omgeving positief is getest op corona. 

•  

Houd u aan de regels, zo zorgen wij dat we samen gezond blijven! 
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