Protocol ledenvergadering
Algemeen
Essentieel is dat alle bezoekers van een kerkdienst zich verantwoordelijk weten voor zichzelf en voor
een ander:
a. Als men zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen van corona-infectie heeft, dan mag
men niet naar de kerk komen;
b. Als gezinsleden koorts hebben mag men niet naar de kerk komen;
c. Als men zelf verkoudheidsklachten heeft mag men niet naar de kerk komen.
d. Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen
e. Ouderen en kwetsbaren wijzen we op de aanbevelingen van het RIVM
Voorafgaande mededelingen
a. De mansleden nemen een eigen pen en Bijbel mee naar de vergadering.
b. Heeft men Bijbels in de kerk liggen, dan wordt deze bij dit bezoek in de kerk opgehaald
en meegenomen naar huis;
c. Tussen 19:10 uur en 19:40 uur kan worden gestemd, en niet later nog een keer om
verplaatsingen zo minimaal mogelijk te houden en de onderlinge 1,5 meter afstand te
garanderen.
d. Het is dus niet mogelijk om na de kerkdienst te stemmen.
e. Dat de vergadering op deze wijze plaatsvindt, is vanwege de tijdsomstandigheden en
heeft dus niet enige betekenis voor de vergaderwijze in de toekomst D.V.
Opening ledenvergadering
De ledenvergadering van 1 juli wordt om 19:00 uur door de voorzitter, samen met de kerkenraad,
geopend.
Richtlijnen t.a.v. de gehele kerkdienst
Zie protocol kerkdienst.
Stemmen
1.
2.
3.
4.
5.

Tussen 19.10 uur en 19.40 uur kunt u bij binnenkomst uw stem uitbrengen
Na desinfecteren van uw handen, kunt u stemmen.
Bij de eerste tafel wordt u aanwezigheid geparafeerd en ontvangt u een stembiljet;
Bij de tweede tafel kunt u uw stembiljet deponeren;
Na het stemmen kunt u naar de kerkzaal gaan waar u een plaats krijgt toegewezen;

Vervolg ledenvergadering
1. U blijft na de dienst zitten op uw zitplek.
2. Drie ambtsdragers gaan met twee mansleden in de zaal achter de keuken de stembiljetten tellen;
3. De voorzitter vervolgt de vergadering met de uitslag, korte mededelingen, rondvraag en
afsluiting.
4. U verlaat de kerk conform het kerkdienst protocol.

