
BEZOEKERSPROTOCOL Voorjaar 2021 

voor de Remonstrantse zondagse kerkdiensten aan de Laan van Meerdervoort 

 

Aantal bezoekers (excl. predikant, organist, kerkenraadsleden en evt. andere uitvoerenden): vanaf 2 mei tot nader 

aankondiging max. 30. 

Aanmelding en reservering 

Aanmelding voor wie internet heeft via de link, die voor elke dienst staat vermeld in de e-Nieuwsbrief bij 

aankondiging van de betreffende dienst, alsook op de agenda van onze website. Aanmelden hoe eerder hoe liever, 

maar in ieder geval vóór zaterdag 10.30 u. Bevestiging van uw registratie graag meenemen en in de kerk afgeven, óf 

daar de presentielijst tekenen. 

Als het maximum van 30 bezoekers is bereikt, krijgen latere aanmelders dat automatisch  te horen. In  de 

bevestigingsmail staat ook vermeld hoe je je zo nodig toch nog kunt afmelden. Er gaat dan automatisch een bericht 

naar de eerste persoon op de reservelijst. 

Alleen wie geen internet heeft, kan zich telefonisch via de administratie aanmelden op 070 3250 779 . Dat dient te 

gebeuren vóór donderdag 12 u.  

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.  Zittend kunnen 

volgens dezelfde richtlijnen 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 achter de kerk gestald kunnen worden. 

Ten behoeve van de doorstroming en ventilatie zal de achterdeur van de kerk na afloop van de dienst wel open zijn. 

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 stoelen die bedoeld zijn om evt. uw jas neer te leggen, zijn als zodanig herkenbaar: 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 staan in vazen bij de uitgang van de kerkzaal. Bij het verlaten van de kerk en in de hal 

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. Voorlopig zal er slechts een solist zingen, zodra het mogelijk is zal er 

weer een koortje van max. 4 personen zingen.  

In eerste instantie zal er na de dienst geen koffie worden geschonken. Wel zal er voorlopig voor de online-bezoekers 

de mogelijkheid zijn digitaal deel te nemen aan de zgn. zoom-koffie. De link daarvoor is te vinden in de Nieuwsbrief.  

 In de hal staat ontsmettingsgel .Ook in de toiletten is ontsmettende gel aanwezig, alsmede ontsmettingsdoekjes om 

alles te ontsmetten wat daar wordt aangeraakt. 

Er liggen in de hal geen kaarten ter ondertekening.  

Er is geen kinderopvang. Ook het kinderprogramma - voor kinderen tot 12 jaar - op de tweede zondag van de maand 

zal pas later worden hervat.  
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