
MAATREGELEN M.B.T. DE ZONDAGSE KERKDIENSTEN 
 

 

 Er kunnen zich maximaal 25 gemeenteleden aanmelden 

 Als u een dienst wilt bezoeken, moet u zich vooraf aanmelden 
via kerkdienst@protestantsegemeentelosser.nl 
Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij mevr.Juist.via 
telefoonnummer 06-15 55 03 13 

 U kunt zich wekelijks opgeven voor het bezoeken van de kerkdienst. 
Dit kan van donderdag 18:00 uur tot vrijdag 18:00 uur. U 
kunt  zich niet voor meerdere weken tegelijk opgeven. 
U krijgt op zaterdag voor 18.00 uur bericht of u de dienst kunt 
bijwonen. 

 Elke laatste zondag van de maand krijgen gezinnen met kinderen voorrang 
bij opgave. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat de kinderen samen naar 
de kindernevendienst kunnen. 
Voorlopig is er nog geen oppasdienst. 

 Mensen uit de risicogroepen en mensen met een kwetsbare 
gezondheid raden we ten zeerste aan om de kerkdiensten online te volgen 
en niet naar de kerk te komen. 

 Fietsen plaatsen op het terrein van de kerk is niet toegestaan. U 
wordt verzocht uw fiets te plaatsen bij het Lossers Hoes aan de overkant 
van het Raadhuisplein. 

 De kerkgangers die vooraf een plaats hebben gereserveerd, wachten op het 
Raadhuisplein. 

 Vanaf  09:50 uur start de coördinator met het placeren van de kerkgangers. 
Denkt u hierbij aan de anderhalve meter afstand. 

 De coördinator wijst de plaatsen aan; heb begrip dat u niet op de plaats kunt 
zitten waar u normaal altijd zit. 

 Bij binnenkomst verzoeken wij u de handen te desinfecteren. 
 

 Er mag in de dienst beperkt worden gezongen, op ingetogen volume. 

 Er wordt bij de uitgang gecollecteerd middels een open schaal. 

Na afloop van de dienst geeft de coördinator aan in welke volgorde u de kerk kunt 

verlaten. 

Eventueel napraten kan niet op terrein van de kerk. 
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