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Geloofsgemeenschap Sion belegt sinds zondag 28 februari 2021 weer kerkdiensten in de Spieghelkerk. 

Door het coronavirus zijn er wel de nodige beperkingen, zoals de regel dat tussen twee diensten 1 uur moet 

zitten. In verband daarmee is de morgendienst van 08.55uur komen te vervallen. De Spieghelkerk gemeente 

houdt om 10.30 uur een dienst, en Sion ’s middags om 17.00 uur.  

De volgende richtlijnen gelden voor onze diensten: 

• We verzoeken u NIET naar de dienst te komen wanneer u klachten heeft die op corona kunnen wijzen,     
zoals verkoudheid, hoesten, niezen, benauwdheid, enz. 

• Gelet op de verplichtingen van Rijkswege verzoeken wij u wanneer de 1,5 meter afstand niet gehouden 
kan worden een mondkapje te dragen. Voor diegenen die niet beschikken over een mondkapje zullen er 
enkele mondkapjes voor eenmalig gebruik bij de ingang beschikbaar zijn. 

• Als ingang gebruiken we het Spieghelhuis achter de kerk. Daar wordt u ontvangen door een 

gemeentelid. We verzoeken u eerst uw handen te ontsmetten met de fles handgel die daar staat, dan 

uw naam aan te (laten) kruisen op een lijst en de Zondagsbrief te pakken.  

• Alle liederen, ook de psalmen, zullen afgedrukt worden op de Zondagsbrief en worden ook 

geprojecteerd op het scherm in de kerk. U hoeft dus geen psalmboekje mee te nemen. 

• De garderobe mag niet worden gebruikt. U kunt u jas meenemen naar uw plaats. 

• In de kerk is de opstelling gewijzigd. Er zijn rijen stoelen met ruime afstand tussen de rijen. Leden van 

hetzelfde huishouden mogen naast elkaar zitten. Verder geldt dat er drie lege plaatsen tussen de 

kerkgangers moeten zijn.  

• Gemeentezang is sinds 13 juni weer toegestaan in de dienst.  

• Na de dienst verlaten we de kerk per rij. We verzoeken u te blijven zitten tot dat de koster aangeeft dat u 

de kerk kunt verlaten. Dit doen we via de galerij-uitgang en dus niet via het Spieghelhuis. 

• Bij de uitgang staan schalen voor de collectes en is er onze zendingsbus. Het heeft echter de voorkeur 

dat u Kerkgeldapp gebruikt. 

• We vragen u om ook buiten 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

 
Het is begrijpelijk dat deze nieuwe gang van zaken wennen zal zijn. Sommige maatregelen lijken wellicht 
overdreven, maar de gezondheid van onze gemeenteleden en gasten vinden we van groot belang. We 
begrijpen ook dat sommigen het wellicht niet aandurven om naar de kerk te komen. Zij kunnen de dienst 
uiteraard beluisteren via de kerkwebradio. En voor degenen die internet hebben, is het mogelijk mee te 
kijken via een beeldverbinding op Geloofsgemeenschapsion.nl. Als u wilt kunt u ook de ochtenddienst van 
10.30 uur hier volgen. Alle diensten kunnen ook later teruggekeken worden. 
Raadpleeg regelmatig onze website www.geloofsgemeenschapsion.nl  voor de laatste informatie. 
 
Graag ontmoeten we u in onze kerkdiensten! 
 
Kerkenraadscommissie Geloofsgemeenschap Sion 
26 juni 2021 

http://www.geloofsgemeenschapsion.nl/

