
De kerkbibliotheek gaat D.V.10 juni open. De eerste tijd zijn wij alleen ’s avonds open van 19.00-

21.00 uur. U begrijpt dat hier wel bepaalde spelregels bij horen.  

1. 10 juni is het alléén voor inleveren van de boeken. We gaan om 19.00 uur open. De boeken 

kunnen worden neergezet in een doos.  

2. Er zijn maximaal vijf bezoekers in de bibliotheek. Ook hier wordt er voldoende afstand 

gehouden.  

3. Er komt één persoon uit één gezin. 

4. Bij gezondheidsklachten blijft u thuis. 

5. Tijdens uw bezoek gelden de regels van het RIVM, wat betreft niezen en hoesten. 

6. Tijdens het wachten op het plein houdt u 1,5 meter afstand.  

7. Bij de deur van de hoofdingang staat een medewerkster  van de kerkbibliotheek, die het 

aantal bezoekers toelaat. 

8. U kunt uw handen desinfecteren voor u de boeken inlevert. 

9. In de weken na 10 juni kunnen de ingeleverde boeken, niet gelijk uitgeleend worden. De 

boeken moeten 72 uur in quarantaine, voor ze weer uitgeleend mogen worden.  

10. Graag gepast betalen. 

11. De komende weken zullen er geen boetes worden gerekend.  

12. U gaat via een zijuitgang naar buiten. Zo loopt niemand tegen de stroom in. 

13. Kijk voor actuele informatie op de website van de kerk. 

14. Vanaf 17 juni kunt u ook weer boeken lenen. Per keer kunt u maximaal 10 boeken 

meenemen. Het is handig om van tevoren op de website van de kerkbibliotheek uw keuze te 

maken uit de catalogus. In de bibliotheek mag er één persoon per boekenkast. Vanwege de 

hygiëne is het verplicht om het boek wat u uit de kast pakt, ook meeneemt!  Er is maar een 

beperkte tijd om te kiezen. Het is fijn als er een goede doorstroming is. De eerste keren 

worden veel mensen verwacht. Daarom hebben wij een letterindeling gemaakt.  

17 juni: achternamen met de letters Q t/m Z 

24 juni: achternamen met de letters I t/m P 

1 juli: de achternamen met de letters A t/m H 

We heten u van harte welkom en kijken er naar uit om u en jou weer te ontmoeten.  

 


