
Ik wil graag naar de Hervormde kerk te Puttershoek. Wat moet ik doen en hoe werkt het? 

Stel uzelf de volgende vragen: 

 

Als op één van deze vragen het 

antwoord ‘ja’ is, dan mag u de kerk 

niet bezoeken. 

 

 

Reserveer een plaats 
 
Voor de ochtenddienst 
dient u te reserveren.  
 
Via email: reserveren@ 
hervormdputtershoek.nl   
of  
telefonisch:  
078-6762671 op 
woensdag, donderdag 
of vrijdagmiddag van 
17:00 tot 18:00 uur. 
 
Wordt er op dit 
nummer op de 
aangegeven tijden niet 
opgenomen? 
Bel dan 078-7856281 op 
woensdag, donderdag 
of vrijdag (geen vaste 
tijden).  
 
Reserveren kan tot 
uiterlijk vrijdagavond 
18:00 uur 
 

Aankomst kerk 
 
Neem indien 
mogelijk uw eigen 
liedboek en bijbel 
mee 
 
Alleen de ingang 
onder de toren wordt 
gebruikt 
 
Sluit aan in de rij en 
houd 1,5 meter 
afstand zoals is 
aangegeven 
 

Begroeting 
 
Bij binnenkomst kerk 
wordt u begroet door 
een coördinator 
 
Hier heeft u 
gelegenheid uw 
handen te 
desinfecteren 
 
De 
gezondheidsvragen 
worden gesteld 
 
De coördinator legt 
uit wat de procedure 
in de kerk is en geeft 
aan wanneer u naar  
binnen kan gaan 
 
 

Binnenkomst 
 
De coördinator geeft 
aan wanneer u het 
kerkgebouw kan 
betreden 

In de kerk 
 
Een 2e coördinator 
wijst u indien nodig 
een zitplaats 
 
Het is niet mogelijk 
op uw eigen plaats te 
zitten 
 
Het is niet 
toegestaan om uw 
plaats te verlaten en 
rond te lopen 
 
Huisgenoten mogen 
bij elkaar zitten 
 

Tijdens de dienst 
 
De collectes zijn bij 
de uitgang 

Verlaten van de kerk 
 
Er wordt gebruik 
gemaakt van de deur 
onder de toren en de 
zijdeur 
 
Na de dienst verlaten 
de bezoekers de kerk 
in omgekeerde 
volgorde van 
binnenkomst  
Dus kwam u als 
laatste binnen dan 
verlaat u als eerste 
de kerk 
 
Volg de aanwijzingen 
van de coördinatoren 
en denk aan de 
afstand van 1,5 
meter 
 

• Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen:  

Hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk of smaakverlies? 

• Heeft u een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

• Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

• Heeft u een huisgenoot met het coronavirus en heeft u de afgelopen 10 dagen contact met 

hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 

• Bent u in quarantaine vanwege de coronamaatregelen?  


