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PROTOCOL KERKDIENSTEN TIJDENS CORONAMAATREGELEN

Leidend zijn de richtlijnen van het RIVM

Aanmelding:
In onze zaal is plaats voor maximaal 24 personen. Dit is inclusief spreker, muziekleider, geluidstechnicus en
streamingtechnicus. Om zicht te houden op de toestroom van mensen is aanmelding verplicht. Dit gaat via
een aanmeldformulier op de website. Gevraagd wordt naar naam, emailadres en telefoonnummer.
Indien u zich aangemeld heeft, maar toch verhinderd bent, moet u zich ook weer afmelden. U houdt anders
een plaats bezet voor iemand die graag had willen komen! We hebben immers maar 24 plekken.
De aanmeldlijsten worden maximaal 3 maanden bewaard en zijn niet ter inzage. Een uitzondering wordt
gemaakt voor de GGD in geval van een Covid19-besmetting men een bronnen- en contactenonderzoek wil
doen.

Kwetsbare personen:
Mensen die tot de groep kwetsbare personen horen, wordt dringend aangeraden thuis te blijven. De
diensten zijn ook te volgen via Facebook en Youtube. Mensen die klachten hebben die op Corona zouden
kunnen wijzen moeten thuisblijven.
Verder: we houden te allen tijde anderhalve meter afstand, we hanteren de looprichting op de vloer, we
geven geen handen, we huggen niet en hoesten/niezen doen we in de elleboog.

Vervoer:
Een aantal mensen zijn gewend om gehaald en gebracht te worden voor de dienst. Vanwege de anderhalvemeter-maatregel kan dit helaas niet uitgevoerd worden. Ieder die de dienst wil bezoeken zal op eigen
gelegenheid moeten komen.

Toegang tot gebouw:
Probeer zo min mogelijk aan te raken: de achterdeur gaat automatisch open. Neem bij voorkeur de trap.
Indien gebruik van de lift noodzakelijk is, slechts één persoon in de lift, meerdere personen alleen indien zij

KvK-nummer: 62348728

IBAN: NL64 RABO 0301 2881 78

website: www.GodsHuis.net

Christengemeente Gods Huis
Postadres: Rossinipad 5, 2912 VD Nieuwerkerk aan den IJssel
Bezoekadres: Stationsplein 20, Capelle aan den IJssel
Tel. 06 – 29 37 28 54 E-mail: administratie@GodsHuis.net

tot hetzelfde huishouden behoren. Bedien de liftknop bij voorkeur met bijvoorbeeld uw huissleutel.
Liftdeuren gaan automatisch open en dicht.
Bij aankomst bij de voordeur moet uw naam afgevinkt worden op de aanmeldlijst en zal u gevraagd worden
naar uw gezondheid (klachten die op corona kunnen wijzen).
Bij de ingang moeten de handen gedesinfecteerd worden met handsanitizer.
Dit alles neemt tijd in beslag, dus kom s.v.p. op tijd! Als de dienst eenmaal begonnen is, is het niet fijn om
gestoord te worden en alle extra maatregelen dan uit te voeren.

Gebruik zaal:
Om oponthoud in de garderobe en het over elkaar hangen van de jassen te voorkomen moet u uw jas
meenemen naar uw zitplaats.
De stoelen waar niet op gezeten mag worden, zijn gemarkeerd met rood-wit lint. Sommige rijen zullen
gereserveerd zijn voor gezinnen. Ga daar dus niet zitten als u alleen komt. Op de vloer is met groene tape de
looprichting aangegeven.
Tijdens de dienst moet u op uw plaats blijven zitten. Ga dus vóór of ná de dienst naar het toilet.
Het is de bedoeling dat u bij plaatsneming in de zaal de eerste beschikbare plaats helemaal voorin neemt. Dit
i.v.m. de breedte van de gangpaden. Bij het verlaten van de zaal gaan de plaatsen vooraan het eerst.
Alle bijzalen (keuken, crèche, zondagsschoolruimte en kantoor) zullen gesloten blijven. Wegens
ruimtegebrek zal er geen zondagsschool en crèche zijn. Bij mooi weer zullen de kinderen een buitenactiviteit
doen.

Zingen:
Uit gebeurtenissen van het begin van de coronacrisis is gebleken dat samenzang kan leiden tot een zg. megaspreading-event. Hierom hebben we besloten dat we niet samen gaan zingen. Wel kan er muziek gedraaid
worden of een muziekfilmpje gekeken worden, maar meezingen is niet de bedoeling. De diensten worden
dan ook korter dan gebruikelijk.
Ook is een goede ventilatie van belang. De ramen aan beide zijden van het gebouw zullen zoveel mogelijk
geopend zijn. Neem dan een jasje of vest mee voor het geval het wat fris wordt. Het is niet de bedoeling de
ramen te sluiten.
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Collecte:
Contact met contant geld moet zoveel mogelijk worden vermeden. Op elke stoel waarop men mag zitten ligt
een machtigingskaart voor het uitschrijven van een éénmalige incasso-opdracht. Graag wel een eigen pen
meenemen. De collectekist zal bij de uitgang staan zodat u op weg naar huis de kaart daarin kunt doen.

Toilet:
Omdat wij niet gaan zingen zullen de diensten korter zijn dan gebruikelijk. Het verzoek is dan ook om thuis
voor vertrek uw eigen toilet te gebruiken en na afloop van de dienst thuis pas weer te gaan.
Mocht toiletbezoek in het gebouw onvermijdelijk zijn: was na toiletbezoek uw handen tenminste 20
seconden met water en zeep. Voor handen afdrogen zullen papieren handdoekjes ter beschikking gesteld
worden.
Hierna moet u – beslist in deze volgorde – kraan, deurknop (beide zijden), bedieningspaneel voor
doorspoelen en bril met een vochtig desinfecterend wegwerpdoekje schoonmaken. Deze doekjes worden
ter beschikking gesteld. Doekje na gebruik NIET door het toilet spoelen (levert verstoppingen op!), maar in
de pedaalemmer deponeren.
Indien u ziet dat iemand bezig is met handenwassen of schoonmaken, graag wachten bij de ingang voordat u
de toiletruimte betreedt.
Het toilet van Het Paleisje kan niet gebruikt worden.

Koffie na de dienst:
De koffie wordt geserveerd in papieren bekertjes. Dat wordt gedaan vanaf de serveerwagen voor in de kerk.
Om veelvuldig contact met veel handen aan de koffiekan te voorkomen, schenkt één persoon de koffie/thee
in en haalt men één voor één z’n op gepaste afstand zijn/haar eigen koffie/thee af. Het is de bedoeling de
koffie/thee op te drinken op de eigen plek.
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