
  
PROTOCOL MAATREGELEN REMONSTRANTSE KERK 

 
*Huurders: Alles onder eigen verantwoordelijkheid.  
Overweeg een coördinator of commissie in te stellen die de 
maatregelen begeleidt / coördineert.  
 

 
Onze kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de 
overheid en het RIVM. 
 

Ø Bij alle ingangen hangt een papier met de volgende vragen:  
Bent u verkouden, hoest u of heeft u koorts?  
Had u bovenstaande klachten de afgelopen twee weken?  
Bent u in contact geweest met iemand die (vermoedelijk) besmet is?  
Zo nee……?  
Dan bent u van harte welkom! 

Ø We houden anderhalve meter afstand van elkaar. 
Ø Bij alle in-/uitgangen staat desinfecterende gel: bij binnenkomst gebruiken   

(* huurders van het gebouw nemen deze zelf mee) 
Ø Er wordt een lijst van aanwezigen gemaakt. Bij binnenkomst worden e-

mailadres of tel. nr gevraagd (indien niet bekend) voor het geval iemand 
achteraf toch corona blijkt te hebben. Alleen dáárvoor wordt deze lijst drie 
weken bewaard (ivm AVG achter slot en grendel!) 

Ø Schud geen handen 
Ø Hoesten en niezen in de binnenkant van uw elleboog 

 
 

BINNENKOMST EN UITGANG VAN HET KERKGEBOUW:  
Ingang Prins Hendrikstraat, twee mogelijkheden: 

Ø Bij binnenkomst wordt u welkom geheten door iemand van de kerk die 
aangeeft of u van de linker of rechter ingang gebruik kunt maken.  

Ø Als u aan de linkerkant naar binnen gaat, neemt u in de kerk plaats aan de 
linkerkant. 

Ø Als u aan de rechterkant naar binnen gaat, neemt u in de kerk plaats aan de 
rechterkant. 

Ø LET OP: Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe. Neem uw 
jas mee naar binnen, er zijn voldoende lege stoelen om de jas op te leggen.  

 
Ingang westelijke zijdeur/ tuin Oranjekade:  

Ø Alleen toegankelijk voor mindervaliden en hun begeleiders. 
Ø In de kerk plaats nemen aan de rechterkant. 
Ø Bij kleine bijeenkomsten tot twintig mensen kan voorkeur worden gegeven 

aan gebruik van alleen de zijdeur. (*Dit wordt vooraf gecommuniceerd.)  
 

Ingang via de poort en het Remonstrantenhuis: LET OP!  
Ø LET OP: Uitsluitend toegankelijk voor predikant, (hulp)koster en 

kerkenraad. 
Ø De fietsenstalling kan wel gebruikt worden. 

 
DE KERKZAAL:  

Ø Bij binnenkomst is de looprichting vanaf de achter-/zij deur richting podium.  
Ø Ga zo mogelijk direct na binnenkomst zitten 
Ø Schuif niet voor iemand langs naar een verderop gelegen stoel.  
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Ø Het middenpad wordt niet gebruikt.  
Ø Houd anderhalve meter afstand. 
Ø LET OP : Wisselende sprekers tijdens de dienst: voldoende afstand houden bij 

het lopen naar de lessenaar. 
 
ZITPLAATSEN: 44 totaal 
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 
 
VASTE BANKEN: 
Op de leuningen van de stoelen waarop u kunt zitten zijn groene hartjes geplakt. 
(*huurders let op dat de stoelen goed staan, zie stoelenplan!) 
De deurtjes van de toegestane banken (1e,3e,5e) staan open. (*huurders: open de 
juiste deurtjes!) 

Ø Zijbanken: alleen zitplaatsen op de achterste bank met in achtneming van 
anderhalve meter afstand.  

Ø Banken achterin: alleen de eerste, derde en vijfde bank, ook met anderhalve 
meter afstand.  

Ø Drie mensen per bank.  
Ø Bij het gaan zitten mogen mensen elkaar niet passeren. 

 
STOELEN:  

Ø Twee lege stoelen afstand houden.  
Ø Groene hartje op de leuning? Daar kunt u gaan zitten 
Ø Niets op de leuning? Daar mag u niet zitten. 
Ø Ook hier houden we anderhalve meter afstand. 

 
NA DE DIENST: het verlaten van de kerkzaal zal worden gecoördineerd door 
iemand van de kerkenraad (of iemand die daarvoor is gevraagd).  

Ø Na afloop verlaat u de zaal: U neemt de deur waardoor u bent 
binnengekomen, dus wie links zat, neemt de linker deur, wie rechts zat, de 
rechter. 

Ø Er wordt geen koffie of thee gedronken. 
Ø Collectezakken kunnen niet doorgegeven worden. 
Ø Wij maken u attent op het gebruik van de GIVT app op uw mobiele telefoon. 

Hiermee kunt u iets geven voor de kerk of de diaconie. 
Ø Bij de uitgang zullen ook mandjes staan waar u contant een bijdrage in kunt 

doen. 
Ø Let op: ook buiten is het belangrijk om anderhalve meter afstand te houden. 
Ø De zaal wordt gelucht door de deuren naar buiten te openen. Leuningen en 

lessenaars worden gereinigd. 
 
TOILETGEBRUIK: zo min mogelijk 

Ø Er liggen hygiëne doekjes die gebruikt kunnen worden voor het gebruik van 
deurklinken en toiletbrillen. (*huurders dienen hier zelf voor te zorgen) 

Ø Er kan evt. gebruik gemaakt worden van het toilet bij de ingang van de Prins 
Hendrikstraat, toegankelijk vanuit de kerk via de linker deur achterin de kerk. 

Ø Reinig na gebruik uw handen goed met desinfecterende gel. (* huurders 
dienen hier zelf voor te zorgen). 

 
 
 
 

DIT GAAT LUKKEN ALS WE ALLEMAAL BLIJVEN OPLETTEN !  VEEL DANK ! 
 


