Protocol voor samenkomsten van de EGS volgens richtlijnen van de
rijksoverheid.
Een praktische werkgroep schrijft een protocol, of werkt dit bij, voor het gebruik van de kerk en
maakt de zaal gereed volgens de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid. Dit protocol wordt steeds
aangepast als er nieuwe/versoepelende maatregelen worden aangekondigd.
Er worden gespecificeerde richtlijnen geschreven voor verschillende partijen, denk aan kosters en
gastheren en -vrouwen en schoonmaakteam.

Samengevat
Vanaf 1 juni zijn er maximaal 30 mensen in de kerk aanwezig, vanaf 1 juli zijn er maximaal 100
personen in de kerk aanwezig. Dit geldt voor alle zalen bij elkaar opgeteld, inclusief kinderen in de
kinderdiensten.
In de kerk geldt zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer, aangeduid door pijlen op de grond en bordjes
op de in- en uitgangen.
Bij het betreden van de kerk worden de handen gedesinfecteerd met handgel.
Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar, uitgezonderd gezinsleden en kinderen tot 12 jaar.
D.m.v. het groeperen van stoelen en markeringen op de banken zijn zitplaatsen gecreëerd voor één
persoon, echtparen/huisgenoten, gezinnen.
Er wordt niet onnodig door de kerk gelopen, na afloop van de dienst gaan de aanwezigen gefaseerd
naar buiten op aanwijzing van de kosters.
Toiletten worden alleen in uiterste noodzaak gebruikt.
Ga na de dienst naar huis, blijf niet in groepen napraten op de parkeerplaats of in de straat. Ook
buiten geldt de 1,5 meter afstand.
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Aanwezigen
Aan de hand van uitnodiging per kring en later via KerkSPOT aanmeldingen wordt voorkomen dat er
meer dan 30 of 100 mensen in de kerk zijn.
Het maximum van 30 of 100 bezoekers geldt voor alle aanwezigen in het gehele kerkgebouw,
inclusief kinderen en leiding in de kinderdienstruimtes.
Bezoekers hebben geen verkoudheidsklachten, in geval van koorts blijft het hele gezin thuis.
Bezoekers die tot een risicogroep behoren kunnen gewoon naar de samenkomst komen, zij kunnen
zelf de keuze maken of zij het verstandig vinden om naar de kerk te komen.

Looproutes en in- en uitgangen
In de kerk geldt zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer. Dit wordt aangegeven middels bordjes op de
deuren. Deze regels gelden voor iedereen, ook als een kind opgehaald moet worden of als je even
snel de kerk wilt verlaten tijdens de dienst. De zalen van het kerkgebouw worden van buitenaf
ingegaan. De deuren naast het podium worden NIET gebruikt, dit wordt aangegeven middels bordjes.
De deuren mogen niet op slot i.v.m. de veiligheidsvoorschriften. De enige uitzondering hierop zijn
mindervaliden die de kerk niet via de trap kunnen betreden, mensen van beeld/geluid of in geval van
een calamiteit.

Garderobe
De garderobe wordt niet gebruikt, omdat de uitgang van de kerkzaal niet langs de garderobe gaat.
Jassen worden meegenomen naar de zitplaats. De zijportalen zijn geen alternatieve garderobe, dit
werkt door elkaar lopen in de hand.

Betreden van de kerk en bijbehorende zalen
Als iemand verkouden is of andere verschijnselen heeft die mogelijk duiden op een besmetting met
het Corona virus dan mogen zij de kerk niet betreden. Heeft iemand in het gezin koorts, dan blijft het
hele gezin thuis.
Bij het betreden van de kerk worden mensen welkom geheten door een gastheer/-vrouw. Iedereen
wordt geacht zijn/haar handen te ontsmetten met handalcohol.
De kosters en gastvrouwen zien er op toe dat de zijingangen alleen gebruikt worden door
mindervaliden (en hun begeleider) of mensen die hun kind naar de kinderdienst brengen.
Bij de ingangen hangen posters met de huidige gedrags- en hygiëneregels, deze worden niet ín de
kerkzaal gehangen, omdat we mogen verwachten dat iedereen op de hoogte is van deze regels.
Bij het betreden van de kerk wordt direct een plekje gezocht, de stoelen en banken zijn zo neergezet
of gemarkeerd dat er plekken zijn voor één persoon, twee personen uit één huishouden, of gezinnen.
Er wordt niet onnodig gelopen door de kerk om bij te praten, fysiek contact wordt vermeden, er
wordt 1,5 meter afstand aangehouden.

Verlaten van de kerkzaal
De kerkzaal wordt alleen verlaten door de nooduitgang aan de rechterkant van de zaal, dat is het
portaal waar de AED hangt. Na de dienst verlaat men de kerk in fases om opstopping te voorkomen.
De kosters wijzen per rij aan wie de zaal kan verlaten.
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De deuren naast het podium worden niet gebruikt. De enige uitzondering hierop zijn mindervaliden,
mensen van beeld en geluid en in geval van een calamiteit. In alle andere gevallen zijn deze deuren
echt verboden toegang.

Aanbidding
Omdat er nog onvoldoende bekend is over verspreiding van het coronavirus d.m.v. aerosolen die
vrijkomen tijdens het zingen, is het niet toegestaan om te zingen tijdens de eredienst. Daarom wordt
er vooralsnog alleen gezongen door het muziekteam.

Avondmaal
Het avondmaal wordt volgens de gebruikelijke manier gevierd, er worden mini-matzes gebruikt,
zodat de matzes niet gebroken hoeven te worden.
Het avondmaal wordt van één kant benaderd, vanuit de zaal gezien rechts. Personen die aan de
linkerkant van de kerkzaal zitten, lopen achter de stoelen langs naar de rechterkant van de kerk. Via
de linkerkant loopt men weer terug naar de zitplaats. De rij voor het avondmaal bestaat uit maximaal
6 personen, er mag pas aangesloten worden als er minder dan 6 personen in de rij staan. Zo kan 1,5
meter aangehouden worden en passeren de mensen die weer teruglopen niet de mensen die in de
rij staan. De kosters houden dit in de gaten en/of geven aanwijzingen.

Collecte
Er wordt niet gecollecteerd d.m.v. de collectezakken. Bij de uitgang van de kerk zal een mandje staan
voor de collecte en de sensor voor de Givt app. In de kerk zijn plastic handschoenen aanwezig zodat
degene de collecte inneemt het geld niet rechtstreeks hoeft aan te raken.

Voorbede
Na de dienst is het Live Team telefonisch bereikbaar voor gebed, om iets te vragen of te delen. In de
In het wekelijkse nieuwsbericht staan de telefoonnummers.

Kinderdiensten
De kinderdienstleiding houdt onderling en tot de kinderen 1,5 meter afstand aan. Alleen in
noodzakelijke gevallen (troosten, valpartij etc.) wordt hier vanaf geweken.
Bij het brengen/halen van de baby’s en peuters en tijdens de dienst wordt 1,5 meter afstand
gehouden tussen de ouders en de leiding, ook de leiding onderling. Bij het verzorgen en spelen met
kinderen in deze leeftijd is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk.
Baby’s en peuters
Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de opvang van de baby’s en peuters geregeld is.
Baby’s en peuters worden via de zijingang naast de mindervalideparkeerplaatsen naar hun
kinderdienstruimte gebracht door één ouder, zonder broertjes of zusjes.
Ouders gaan daarna via dezelfde uitgang weer naar buiten en betreden de kerk via de hoofdingang.
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 komt samen in Credo. Groep 5 t/m 8 houdt buiten kinderdienst, bij regen wijken ze uit
naar de kelder, via de trap aan de buitenkant van de kelder.
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Kinderen van groep 1 t/m 4 worden via de zijingang bij het portaaltje van Credo gebracht, ouders
helpen buiten hun kinderen met het desinfecteren van de handen, zij gaan niet mee naar binnen.
Ouders lopen via de parkeerplaats terug naar de hoofdingang om de kerk te betreden.
Credo wordt verlaten door de deur bij de kliko’s. De kinderen worden na de dienst ook bij deze
uitgang opgehaald. De deur van Credo naar de overige zalen/keuken wordt niet gebruikt. Enige
uitzondering hierop is het klaarmaken van limonade in de keuken door de leiding en het afwassen
van de bekers.

Schoonmaken
Het stofzuigen en vegen van de gebruikte ruimtes op zondag wordt tijdelijk overgenomen door het
schoonmaakteam dat de kerk normaal gesproken schoonmaakt.
Leiding van de kinderdiensten laten hun ruimte schoon achter na de dienst. Tafels worden
afgenomen en de vloer wordt geveegd/gezogen.

Toiletgebruik
Het toilet wordt alleen gebruikt in uiterste noodzaak. Aanwezigen in de kerkzaal maken alleen
gebruik van de toiletten in de trapportalen in de kerkzaal. Alleen mindervaliden (en evt. peuters
tijdens de kinderdienst) maken gebruik van het mindervalidentoilet. De toiletten bij Credo worden
alleen gebruikt door de aanwezige kinderen of leiding, maar ook hier alleen in noodgevallen.
De toiletunit tegenover het mindervalidentoilet en het herentoilet naast Credo worden afgesloten.
Dit om het schoonmaakteam te ontlasten.

Beschermende en schoonmaakmiddelen
Bij alle ingangen staat desinfecterende handgel op een statafel.
Er zijn handschoenen beschikbaar voor het schoonmaakteam en voor degene die de collecte
inneemt/telt. Er zijn allesreinigerdoekjes beschikbaar voor het schoonmaken van handgrepen,
deurklinken, tafels, katheder etc.
Voorraad van deze artikelen bevindt zich in de schoonmaakkast.
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