
Inleiding 
Per sector worden er afspraken gemaakt met het GEES over hoe een sector veilig kan opstarten. 
Ook de protestants – evangelische kerken hebben een plan opgesteld, zodat de kerkdiensten veilig 
kunnen plaats vinden. Dit plan is door het GEES goedgekeurd.  
 

Grenzen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 We zingen voorlopig niet. Het GEES staat zingen met een mondmasker toe, mits de 
afstand 2 m is tussen de deelnemers. Het werkteam heeft besloten om voorlopig niet te 
zingen. Ook voor ons hoort zingen bij onze samenkomsten. Het is een belangrijke uiting 
waarmee we elkaar bemoedigen en de Heer eren. Er is op dit moment wereldwijd en in 
Europa nog veel aarzeling om zingen toe te staan, omdat vochtdeeltjes zich dan sneller 
verplaatsen en daarmee het virus sneller wordt overgedragen.  
 

 Kinderen worden gelijk bij binnenkomst  van het gebouw naar hun eigen lokalen gebracht. 
We zitten dus niet met hen samen. Dat zal zeker voor de allerkleinsten even wennen zijn.  
 

 De samenkomsten zijn korter (45 – 60 minuten). Lang samen zitten in een afgesloten 
ruimte vergroot het risico op verspreiding.  
 

 Er is voorlopig géén koffie drinken. Het GEES staat koffie drinken toe als we de strakke 
normen van de horeca volgen. Het werkteam heeft besloten om hiermee ook voorlopig te 
wachten en eerst gewoon te raken aan deze andere manier van samen komen.  
 

 Op zondag 13 september vieren we de Tafel van de Heer. We doen dat vanaf dan 2 –
wekelijks. De vorm zal ook anders zijn dan we gewoon zijn. Laten we ons vooral richten op 
de inhoud; de verkondiging van Jezus lijden en sterven tot ons heil. Die blijft hetzelfde. Het 
gaat praktisch als volgt; Voordat de samenkomst begint maakt één persoon het brood en 
de vrucht van de wijnstok  klaar voor gebruik. Die doet dat met handschoenen aan en een 
mondkapje voor. Wat is klaar gemaakt wordt in een afgesloten “doosje” door die persoon 
(ook voor de samenkomst) op de tafel gezet die voor iedere “bubbel” gereed staat. Op 
deze manier voorkomen we dat meer dan één persoon een voorwerp aanraakt en kan er 
géén besmetting bij het rondbrengen plaats vinden.   

 

Voor iedere samenkomst geldt  
 

Kom niet als; 
 Je de volgende symptomen hebt; hoest, koorts, spierpijn, loopneus, verlies van smaak of 

geur vermogen, misselijkheid, pijn in een oog, etc.  
 Je in de afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met een covid-19 patiënt kom dan 

ook niet. 
 

Het is erg belangrijk dat je deze twee richtlijnen goed opvolgt. Blijf thuis als je twijfelt.  
  

plaats vinden. Dit 
plan is door het 
GEES goedgekeurd  

 In de samenkomst is er tussen de deelnemers een afstand 
van 1,5 meter. De personen die een gezinsbubbel vormen 
kunnen naast elkaar zitten. Wel is er dan 1,5m naar de 
volgende gezinsbubbel.  

 Bij binnen komen en weggaan passen we Handhygiëne  
toe. We geven elkaar  géén hand of een knuffel. En dragen 
een mondkapje dat we tijdens de samenkomst blijven 
dragen. 

 We blijven zitten. Om contacten te vermijden en de 
afstand te bewaren verplaatsen we ons in principe niet 
tijdens de dienst. 

 

 



 
Denk even na;  

 Als je tot de risico groep behoort. Wees je dan bewust dat deelnemen op eigen risico is. Je 
hoort bij de risico groep als; 

 Je de volgende ziektebeelden hebt: hoge bloeddruk, hart – en vaat ziekten, 
ademhalingsproblemen, diabetes, verzwakte immuniteit of kanker. 

 je 65+ bent. 
 

We geven door dat we komen. 
  
 
 
 
 
 
Algemene regels 

 We houden ons aan de algemene afstand regels.  
 We voorkomen dat we met twee verschillende mensen een voorwerp aanraken. Raak dus 

zo weinig als mogelijk aan van de voorwerpen in de zaal.  
 Draag altijd een mondkapje.  

  
Bij het binnengaan 

 We houden 1,5 m afstand bij het binnengaan. Kinderen worden gelijk naar hun eigen 
lokalen gebracht. Ouders mogen niet in het lokaal (zoals op de scholen) 

 We ontsmetten onze handen met gel die bij de ingang beschikbaar is. 
 We houden persoonlijke spullen bij onze zitplaats. We nemen zo weinig mogelijk mee naar 

binnen. 
 We raken de deurklinken en andere voorwerpen niet aan. 

  
Tijdens de samenkomst 

 Zitten we op 1,5 m afstand (Een gezinsbubbel kan samen zitten). We lopen niet tenzij strikt 
noodzakelijk. 

 We zingen niet. Soms kan het zijn dat we naar een lied luisteren. Je kan mee neuriën, mee 
zingen is niet toegestaan.  

 We houden géén collecte. Je kan je gift geven bij het verlaten van de zaal. 
  
Gebruik Toiletten 

 In principe gebruiken we het toilet niet. De kinderen hebben een apart toilet.  
 We desinfecteren de W.C.- bril en de deurklinken bij het verlaten van het toilet (bij elke 

toilet staat een desinfectans spray). We drogen onze handen met papieren handdoekjes. 
  
 
Bij het naar buiten gaan; 
Direct na afloop van de dienst gaan we geordend naar buiten (rij voor rij). Volg de bewegwijzering. 
Buiten kan je nog even praten, maar wel op afstand! 

 We houden onze mondmaskers op en ontsmetten onze handen met gel bij het verlaten.  
 We houden 1,5 m afstand bij het verlaten van de zaal en het gebouw. 
 Als je een gift wil doen kan dat in het daarvoor bestemde bakje.  

 
 

  
 

 

  

Geef uiterlijk zaterdag 14u00 aan Ko door dat je komt en 
met hoeveel gezinsleden. Als je gasten meeneemt laat het 
dan ook even weten. Zaterdagnamiddag/zondagmorgen 
zetten we de stoelen per “bubbel” gereed, zodat we de 
ruimte optimaal benutten.  
 


