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Informatie voor bezoekers van de Paxdiensten 

 

Van harte welkom in de Paxdienst! 

Voor de veiligheid van iedereen vragen we u om de volgende punten in acht te nemen: 

 

A. Algemeen 

• Volg de RIVM-richtlijnen: blijf thuis als u ziek of verkouden bent; houd 1,5 meter afstand; geen 

handen schudden; in de elleboog niezen. 

• Volg altijd de aanwijzingen van de coördinatoren (die dragen een button). 

• Volg de aangegeven looprichting. 

• De garderobe wordt niet gebruikt. 

• Bijbels en zangboeken van de kerk worden niet uitgeleend. 

• Er wordt geen thee, koffie of limonade geschonken. 

• Gebruik de WC alleen bij ‘hoge nood’. Trek door met gesloten deksel en maak na gebruik de bril 

schoon met een reinigingsdoekje. 

 

B. Binnenkomen 

• Bezoekers worden verwelkomd door de deurcoördinator, die de basis gezondheidsvragen stelt en 

wijst op de éénrichtingslooproute in het gebouw. 

• Iedereen moet de handen desinfecteren met de aanwezige hand-gel. 

• Iedereen gaat direct linksaf volgens de aangegeven looproute naar de kerkzaal (langs de keuken). 

• De zaalcoördinator geeft een geschikte plaats aan – beginnend vooraan in de zaal en daarna de 

tweede rij en daarna de derde rij, enz. 

• U gaat zitten op 1,5 meter afstand van anderen. Alleen huisgenoten mogen samen zitten. 

• Er is oppas voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. De kinderen worden voor de dienst naar de 

crècheruimte gebracht via de aangegeven looproute. 

 

C. Tijdens de Paxdienst 

• Blijf zoveel mogelijk op de stoel zitten. 

• Er wordt niet gezongen. 

• Na kindermoment kunnen kinderen uit groep 2 t/m 7 naar hun eigen kinderprogramma. 

 

D. Na afloop 

• De zaalcoördinator begeleidt de mensen bij het verlaten van de zaal, beginnende met de achterste 

rij, dan de middelste rijen, dan de voorste rij. 

• Iedereen gaat volgens de aangegeven looproute rechtstreeks naar buiten (langs de toiletten en 

garderobe). 

• Kinderen in de crècheruimte worden opgehaald via de aangegeven looproute. 

• Blijf niet hangen in de kerk. 


