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Samenvatting bezoeken bijeenkomst kleine groep 
 

Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om met een groep van maximaal 30 personen aanwezig te zijn in ons kerkgebouw.  

Iedereen is van harte welkom om hier gebruik van te maken. Het is fijn en goed om weer meer mogelijkheden te 

hebben om elkaar te ontmoeten. We nodigen groepen dus ook van harte uit om van deze mogelijkheid gebruik te 

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

Deze is te vinden op de website. Dit document beschrijft de belangrijkste aanvullende afspraken voor het gebruik 

van het gebouw die gelden vanuit de coronarichtlijnen.  

 

Voorbereiding 

- Reserveer de zaal via kosters@eg-enschede.nl. (Niet voor livestreams)  

- De organisator neemt kennis van het coronaprotocol. Bij een wijkgroep is dit de wijkgroepleider/-coördinator en bij 

een overleg is dit de voorzitter/organisator. Voor de livestreams is dit de floormanager. 

- Voor elke bijeenkomst moet vooraf bij de organisator bekend zijn wie er komen. Aanmelden is verplicht. Dit kan 

gewoon via een app, mail of telefoontje. 

- De organisator deelt de informatie uit dit document vooraf met bezoekers. 

- Richt de zaal zo in dat er goed anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Vraag een eerste keer 

bijvoorbeeld de kosters hoe dit handig kan. Huisgenoten mogen binnen anderhalve meter zitten. De overige 

bezoekers dienen de anderhalve meter afstand te houden. 

- Probeer zowel voor als tijdens de bijeenkomst zo veel mogelijk te ventileren. 

 

Bezoekers 

- Meld je aan voor de bijeenkomst 

- 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 

- Neem kennis van de inhoud van dit document 

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

 

Tijdens de bijeenkomst 

- De organisator stelt bij binnenkomst bij de bezoeker vast/vraagt of deze verkouden is of koorts heeft. 

- In eerste instantie is alleen de zaal tot de vouwwand beschikbaar. Andere zalen (m.u.v. een toiletgroep) zijn niet 

beschikbaar voor gebruik. 

- Deze basisregels voor iedereen gelden tijdens de bijeenkomst: 

 - Houd anderhalve meter afstand 

 - Was vaak je handen (bijvoorbeeld direct bij binnenkomst. Desinfecterende zeep zal aanwezig zijn) 

 - Schud geen handen 

 - Hoest en nies in je elleboog 

 -Gebruik papieren zakdoekjes  

-Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk om zich aan deze regels te houden. Aanwezig zijn bij een bijeenkomst, 

betekent dat bezoeker zich voorneemt om zich aan afspraken uit dit document te houden. De organisator ziet hierop 

toe en spreekt bezoekers zo nodig aan. 

- Tijdens de bijeenkomsten wordt niet gezongen. 

- Er is de mogelijkheid voor het drinken van koffie/thee in papieren bekertjes. Er is één deelnemer die vanachter de 

bar (in de keuken) de koffie en thee schenkt. Er zijn geen anderen in de keuken aanwezig. Deze persoon regelt ook 

de melk en suiker. 

 

Na afloop 

- De (wijk)groep is zelf verantwoordelijk om na afloop van de bijeenkomst de gebruikte zaken (denk ook aan 

muziekinstrumenten, mengpaneel, microfoons) zelf schoon te maken. Eventuele afwas mag in de afwasmachine 

gezet worden. Denk hierbij ook aan het schoonmaken van het gebruikte deel van de keuken en de toiletten. 

- Blijf niet voor de kerk in groepen met elkaar praten. Doet dit liever (op anderhalve meter afstand) in het gebouw. 
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