
Nr 10 oktober  

BEZOEKERSPROTOCOL 2020 

voor de Remonstrantse zondagse kerkdiensten aan de Laan van Meerdervoort 

Aantal bezoekers (excl. predikant, organist, kerkenraadsleden en evt. andere uitvoerenden): vanaf 6 oktober tot 

nader aankondiging max. 30. 

Aanmelding en reservering 

Aanmelding voor wie internet heeft per mail aan: remondenhaag@hetnet.nl  

Voor wie geen internet heeft: telefonisch: 070 3250 779 

In beide gevallen: vóór vrijdag 13.00 uur. Uw naam wordt op een lijst gezet, zodat we het maximum van 50 

bezoekers kunnen bijhouden.  Indien u ná aanmelding alsnog klachten krijgt, meldt u zich dan alstublieft af bij  

secr.remodenhaag@gmail.com of 070-2134914. 

Wie zonder aanmelding vóóraf naar de kerk komt, moet zich alsnog (vóór 10.25 u) bij de kerkdeur aanmelden. Hij/zij 

zal alleen worden toegelaten wanneer er nog stoelen beschikbaar zijn. 

Leden en vrienden zónder internet gaan voor, omdat zij de diensten niet op andere wijze kunnen volgen. Mochten er  

meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan gaan degenen die niet konden worden toegelaten, de volgende keer (ook) 

voor.  

Toegang en afstand houden 

Uiteraard zijn de diensten cf. de RIVM-regels alleen toegankelijk voor wie niet hoest en geen koorts heeft. Ook 

huisgenoten van mensen die in quarantaine zijn of corona hebben zullen slechts digitaal kunnen deelnemen.  

Volgens de huidige richtlijnen worden mondkapjes bij het lopen en staan binnen geadviseerd, maar niet verplicht.  

Zittend kunnen volgens dezelfde richtlijnen eventuele mondkapjes weer worden afgedaan.   

Vóór de dienst is als regel alleen de voordeur van de kerk geopend, om de situatie in de hal zo overzichtelijk mogelijk 

te houden. De poort voor de fietsenstalling zal wel open zijn, omdat fietsen niet vóór de kerk, maar achter de kerk 

gestald kunnen worden. Na afloop van de dienst zal de achterdeur van de kerk wel open zijn, mede om zo de 

doorstroming en de ventilatie in de hal te bevorderen. 

Bezoekers worden bij de ingang begroet door een kerkenraadslid. In de (eventuele) rij wachtenden moet uiteraard 

anderhalve meter afstand worden gehouden. Het kerkenraadslid geeft aan wanneer een bezoeker – of een 

bezoekerspaar – naar binnen mag, om zo de afstandsregels niet in gevaar te brengen.  

 

De beschikbare stoelen in de kerkzaal zijn reeds op de juiste afstand van elkaar geplaatst. Voor echtparen zijn er 

stoelen naast elkaar. De ‘zitstoelen’ zijn herkenbaar aan het feit dat er een orde van dienst op ligt, op de stoel 

ernaast kunt u evt. uw jas neerleggen: daarmee kan de doorstroming aan het begin en eind van de dienst worden 

bevorderd.  

Na afloop van de dienst geeft een kerkenraadslid aan welke bezoeker(s) de kerkzaal op dat moment kunnen 

verlaten. De collectezakken worden niet door collectanten vastgehouden, maar staan in vazen bij de uitgang van de 

kerkzaal. In de hal en bij de koffie moet uiteraard weer de anderhalve-meter-regel in acht worden genomen. 

Overige aanpassingen en beperkingen 

Indien het weer het toelaat zal de tuindeur in de kerkzaal open staan.  

Tijdens de diensten zal er geen samenzang zijn, wel kan er een koortje van max. 4 personen zingen. 

Na de dienst kan er bij goed weer koffie worden gedronken in de tuin, bij slecht weer in de kerkzaal. 

In de toiletten is ontsmettende gel aanwezig, alsmede ontsmettingsdoekjes om alles te ontsmetten wat daar wordt 

aangeraakt. Ook in de hal staat ontsmettingsgel . 

Er liggen in de hal geen kaarten ter ondertekening. De dozen voor doppen en DE-punten zijn verwijderd.  

Er is geen kinderopvang. Wel is er op de tweede zondag van de maand, tijdens het seizoen, een kinderprogramma 

tot 12 jaar.  
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