
 

Samenvatting afspraken bezoeken dienst versie 1.0 

Samenvatting afspraken bezoeken dienst. 
 

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om met meer dan 30 personen een kerkdienst te houden in ons kerkgebouw. Om te 

zorgen dat dit veilig en binnen de richtlijnen van RIVM gebeurt is er een coronaprotocol opgemaakt. Hierin staat te 

lezen welke maatregelen wij treffen. Dit protocol is te vinden op de website. Het is goed om elkaar weer te 

ontmoeten. Om te voldoen aan de coronarichtlijnen kunnen er helaas maar 40 personen aanwezig zijn in de zaal, 

aangevuld met 10 personen die een rol hebben tijdens de dienst (crew). Daarom gaan naast de fysieke diensten ook 

de livestreams door. In dit document kun je de belangrijkste aanvullende afspraken hierover lezen. 

 

Aanmelding: 

Om de dienst te bezoeken is het noodzakelijk dat iedereen zich aanmeldt. Iedereen is welkom om zich aan te 

melden, dus ook gasten. Deze digitale aanmeldingsprocedure bestaat uit twee rondes.  
 

Voorrangsperiode 

Tot vrijdagmiddag 12:00 uur kunnen mensen die de afgelopen 3 weken geen dienst hebben bijgewoond zich 

aanmelden. Bij de eerste dienst zal dit iedereen zijn. Deze zal dus snel vol zitten. 

 

Vrije periode 

Na vrijdagmiddag 12:00 uur start (eventueel, als er nog geen 40 aanmeldingen zijn) de vrije periode. Mochten de 40 

plekken nog niet gevuld zijn dan kan iedereen (dus ook als je de afgelopen drie weken een dienst hebt bezocht) zich 

aanmelden. Ook wanneer de bezoeker zich aanmeldt in de vrije periode, gaat de drie weken dat er geen gebruik 

gemaakt kan worden van voorrangsperiode (opnieuw) in.  

 

Meer informatie over het aanmelden volgt zo spoedig mogelijk. 

 

- Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts 

- Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft 
 

Voorbereiding 

- Lees de afspraken in dit document goed door. Aanwezig zijn bij de dienst betekent dat jij je voorneemt om je te 

houden aan afspraken zoals deze vermeld staan in protocol 

- Ga zoveel mogelijk voorafgaand aan de bijeenkomst naar het toilet. Er zal wel een toiletgroep beschikbaar zijn. 

- De kerkzaal zal via de normale ingang te bereiken zijn. Er zullen coördinatoren zijn die de bezoekers de plaats 

wijzen. Alleen huisgenoten mogen naast elkaar zitten. 

 

Tijdens en na afloop van de dienst 

- Helaas wordt er nu tijdens de dienst nog niet gezongen door de bezoekers. Wel zal de band zingen.  

- Volg altijd de instructies van de coördinatoren op. 

- Deze basisregels voor iedereen gelden tijdens de bijeenkomst: 

 - Houd anderhalve meter afstand 

- Was vaak je handen  

 - Schud geen handen 

 - Hoest en nies in je elleboog 

 -Gebruik papieren zakdoekjes  

- Wees (ruim) op tijd. Dat houdt in dat we willen vragen of je er bent om 9:40 uur. Er komt nogal wat bij kijken om 

iedereen op de plek te krijgen. Daarnaast zijn inlopende bezoekers tijdens de opnames storend.  

- Omdat de diensten aan het begin van de zomervakantie beginnen, is er in eerste instantie nog geen kinderwerk en 

oppas. Wanneer de mogelijkheid er is, zal dit opgestart worden. Kinderen zijn welkom bij de diensten. De afspraken 

uit dit document gelden ook voor hen. Dus ook de kinderen opgeven. Voor de livestream is het van belang dat ze 

geruisloos in de kerk kunnen zitten en niet lopen tijdens de dienst. 

- Het is mogelijk om na de dienst voor je te laten bidden in de oudstenkamer. 

- Wanneer de dienst is afgelopen, coördineren de coördinatoren het verlaten van de zaal. Volg hun aanwijzingen op.  

- Na de opname van de livestream is er de mogelijk elkaar te ontmoeten, door te praten en/of te bidden. Natuurlijk 

met inachtneming van de basisregels. In eerste instantie is er nog geen koffie of thee. 

- Zowel voor als na de dienst wordt de bezoekers verzocht om zo snel mogelijk de omgeving van de kerk te verlaten. 


