
 

Leiderschapsteam        versie 4, 22 juni 2020 

Kort gebruikersoverzicht voor vergaderingen, bijeenkomsten en gebedsmomenten 
Voor iedere activiteit is er een coördinator die zorgt dat de richtlijnen gevolgd worden 

 

A. Algemeen 

Het RIVM-advies wordt gevolgd: 

• Iedereen die ziek of verkouden is, of een zieke huisgenoot heeft, kan niet naar binnen. 

• 1,5 meter afstand tussen volwassenen en geen handen schudden. 

• Hoesten of niezen: in de elleboog; handen wassen na het neus snuiten. 

• Er is een éénrichtingslooproute aangegeven op de grond. 

• Bijbels, zangboeken, pennen en andere materialen van de kerk worden niet uitgeleend 

• De Wc’s worden alleen gebruikt bij ‘hoge nood’ en de gebruiker moet doortrekken met gesloten deksel en de 

Wc-bril na gebruik schoonmaken met een desinfecterend doekje. 

• De ventilatie in de kerk blijft aan. 

 

B. Maximaal aantal 

Het maximaal aantal mensen is inclusief kinderen en exclusief “medewerkers” (musici, technici, coördinatoren, 

dominee/sprekers). 

 Kerkzaal Balkon Vergaderruimte Werkruimte 

Vanaf 1 Juli 2020 70 30 10 3 

 

C. Binnenkomen 

De coördinator: 

• zorgt dat alle binnendeuren open staan. 

• zorgt dat de tafels en stoelen op de goede plek staan met 1,5 m afstand. 

• wijst de mensen naar de kortste route naar hun plek 

Iedereen: 

• maakt zijn handen schoon met de desinfecterende hand-gel, ook de kinderen. 

• neemt zijn jas mee: de garderobe wordt niet gebruikt. 

• volgt de aangegeven looprichting op de grond en gaat direct naar zijn plaats. 

 

D. Tijdens de bijeenkomst 

• Er wordt geen thee, koffie en limonade geschonken.  

• Individuele pakjes drinken of individuele verpakte koekjes mogen uitgedeeld worden. 

• Er wordt geen handen opgelegd tijdens bidden of zegenen. 

Iedereen: 

• houdt 1,5 m afstand van de andere deelnemers, tenzij het een huisgenoot is. 

• blijft zoveel mogelijk op zijn stoel zitten. 

 

E. Na afloop 

De coördinator: 

• begeleidt de mensen bij het verlaten van de zaal volgens de aangegeven looproute. 

• zorgt dat mensen niet blijven hangen, maar rechtstreeks naar buiten lopen. 

• maakt (met vrijwilligers) de deurklinken, lichtknoppen, tafels, stoelen en Wc’s (als ze gebruikt zijn) schoon 

met desinfecterend schoonmaak middel.  


