Extra informatie voor gasten in Kruispunt
Wat mooi dat je Kruispunt gevonden hebt! Kruispunt is Open voor Jou’ ook in deze corona-tijd.
We werken met een reserveringssysteem voor onze vaste leden, maar we houden ook voor jou
een plaatsje vrij, dus wees welkom!
Hieronder lees je meer over ‘hoe het nu werkt’. Heb je nog vragen, dan kun je altijd een mailtje
sturen naar onze scriba: app@kruispuntvathorst.nl
Een groepje van 3-4 coördinatoren (zichtbaar met een opvallend hesje) zijn per dienst
verantwoordelijk voor de gang van zaken. De coördinatoren doen wat ze kunnen om voor alle
gasten een veilige situatie te garanderen. Daarbij volgen we de richtlijnen van het RIVM. Blijf
daarom thuis wanneer je verkoudheidsklachten, hoesten en/of koorts hebt. En houd 1,5 meter
afstand buiten en binnen het gebouw. Het is van belang dat je je houdt aan de voorschriften en
aan de aanwijzingen.
Route voor de bezoeker
1. Aangekomen bij de kerk wacht je buiten bij de ingang op 1,5 meter afstand van elkaar totdat
je je kunt melden bij de tafel waar een coördinator staat
2. We vragen naar je gezondheid en noteren je contactgegevens
3. Je jas neem je mee/houd je aan
4. Na het ontsmetten van je handen kun je doorlopen tot aan de kerkzaal, hier staan de
coördinatoren die vertellen waar je kunt gaan zitten. We vullen de zaal van voren naar achter.
5. De bedoeling is dat je op je stoel blijft zitten. Mocht je toch de zaal uit moeten maak dan even
contact met een coördinator, deze loopt dan met je mee.
6. Aan het einde van de dienst verlaat je de kerkzaal via één van de vier uitgangen die de oudste
van dienst aanwijst. Je blijft niet bij de uitgang staan wachten maar vertrekt bij de kerk.
Tip voor de fietsers: je kunt gebruik van twee fietsenstallingen, bij de kerk en bij het station.
Hiermee voorkomen we opstoppingen bij de kerk.

