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Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 

gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

van deze richtlijnen.  

 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld 

zodra hier aanleiding voor is. 
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1 Doel en functie van dit gebruiksplan  

1.1 doelstelling in het algemeen 

Met dit gebruiksplan willen we: 

 Onze kerk op een verantwoorde wijze openstellen voor kerkdiensten en   

overige activiteiten tijdens de controlefase van de coronacrisis;  

 hierbij de door RIVM en overheid opgestelde regels in het kader van het  

terugdringen van het coronavirus in acht nemen;  

 hierbij de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke  

bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland, 

navolgen en naar de lokale situatie uitwerken;  

 de veranderende regelgeving in de gaten houden en waar nodig dit  

gebruiksplan hieraan bijstellen 

 

1.2 functies van dit gebruiksplan 

 We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de 

zogenoemde controlefase van de coronacrisis;  

 De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van 

samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren; 

 Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen 

binnen en buiten onze gemeente; 

 Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw 

aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de 

veiligheidsregio. 

1.3 fasering 

● Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 

30 personen (exclusief ‘medewerkers’) gehouden worden. Wij kiezen 

ervoor deze periode door te gaan met de online kerkdiensten vanuit het 

kerkgebouw en nog geen erediensten in de kerk te houden;  

 Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 

personen (exclusief ‘medewerkers’) in het gebouw. Dit betreft alleen de 

morgendienst en deze zal ook online te volgen zijn.  

 

1.4 algemene afspraken 

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het 

kader van onze doelstelling: 

● anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde 

huishouden behoren; 

● mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, 

samen met anderen uit hun huishouden;  

● de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, 

routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de 

overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte 

richtlijnen; 

● op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, 

evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit 

gebruiksplan regelmatig  actualiseren. 
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2 Gebruik van het kerkgebouw 

2.1 meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag  

Van 1 juli tot 1 september wordt alleen een morgendienst gehouden. Er hoeft dan 

geen tussentijdse schoonmaak op zondag plaats te vinden. Hoe de situatie na 1 

september 2020 zal zijn, zal in een volgende versie worden beschreven. 

 

2.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten 

De aanvangstijd van de dienst is -net als gebruikelijk- 9.30 uur. I.v.m. de 

aanwijzing van plaatsen worden gemeenteleden verzocht uiterlijk tijdig doch 

uiterlijk 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. 

 

2.2 gebruik kerkzalen  

 

2.2.1 plaatsing in de kerkzaal 

Het gebruikersplan gaat uit van de ‘anderhalve meter’ tussen bezoekers. Daarom  

is de kerkzaal op basis van de 1,5 meter afstand ingericht. Er staan losse stoelen 

opgesteld die niet verplaatst mogen worden. Alle overige stoelen zijn gemakshalve 

uit de kerk verwijderd. Bij binnenkomst ziet men onmiddellijk dat de kerk is 

ingericht op 1,5 meter. 

 

De galerij boven is ingericht met banken. De galerij is met name bedoeld voor 

huisgenoten die bij elkaar willen zitten. Er zal steeds één bank vrijgehouden 

worden, en de mensen die in de beschikbare banken plaatsnemen, doen dat met 

inachtneming van de afstand van 1,5 m (tenzij ze tot hetzelfde huishouden 

behoren), en nemen ‘verspringend’ plaats (niet direct voor of achter de mensen in 

de beschikbare banken ervoor of erachter). Er wordt duidelijk aangegeven welke 

banken gebruikt kunnen worden.  

 

2.2.2 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 

De capaciteit van de kerkzaal (incl. galerij) is groot genoeg om de benodigde 

afstand te houden bij een maximum aantal van 100 bezoekers (exclusief 

“medewerkers”). In de week voorafgaand aan de kerkdienst kan iedereen die 

gezond is zich aanmelden per mail of telefoon bij Corry Heidema. 

Het aanmelden per kerkdienst is verplicht en kan vanaf maandag 9:00 uur tot 

uiterlijk donderdagavond 20:00 uur 

- Aanmelden per mail: aanmelden@pgderank.nl  

- Aanmelden per telefoon (bericht/app/bellen): 06-28505018 of 0252-

675255 

- Bij meerdere aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn we genoodzaakt 

die reserveringen in overleg te verplaatsen naar de volgende kerkdienst. 
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2.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

Beschrijf hier de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen. 

 

Zaal Aangepast gebruik per 1 juli 

kerkzaal en galerij 100 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers 

(predikant, ouderling, diaken, lector/ koster, 

beamerist, coördinatoren/gastvrouwen-

heren/organist/etc. 

 

consistorie  

(zaal 1) 

kerkenraad voor de dienst en 

vergaderzaal voor o.a. kerkenraad  

Max. 10 personen 

  

ontmoetingsruimte Alleen “interne” vergaderingen en bijeenkomsten of 

vergaderingen/bijeenkomsten in PKN/RvK verband 

Max. 40 personen 

 

overige zalen Alleen “interne” vergaderingen en bijeenkomsten of 

vergaderingen/bijeenkomsten in PKN/RvK verband 

Max. per zaal wordt nog bepaald 
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3 Concrete uitwerking  

3.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

3.1.1 routing  

binnenkomst van kerk en kerkzaal 

 Bij binnenkomst wordt door de ontvangende coördinatoren bewust 

aandacht gevraagd voor de gezondheid van mensen die de eredienst 

willen bezoeken. Of ze verkouden zijn of koorts hebben. Bij twijfel wordt 

de toegang geweigerd.  

 Gemeenteleden komen via hoofdingang van de Rank op het parkeerterrein 

De Rank binnen (de ingangen van de kerk aan het Dr. Van 

Haeringenplantsoen en de zij-ingang van De Rank blijven gesloten) en zij 

worden door de coördinatoren begeleid naar de zitplaatsen. Bij slecht weer 

via de grote zaal.  

 De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken e.d. hoeven aan 

te raken. 

 Desinfecterend middel en doekjes staan bij de ingang. 

 In de Kerkzaal staan de stoelen zonder armleuningen op 1,5 meter van 

elkaar met een ruim pad in het midden. 

 Coördinatoren wijzen mensen hun plaats. De stoelen worden van achter 

naar voren gevuld (dus wie vroeg komt zit achteraan, wie later komt 

vooraan). De galerij is met name bedoeld voor huisgenoten die bij elkaar 

willen zitten. Ook hier wijzen coördinatoren mensen hun plaats. De 

banken worden van voor naar achter gevuld (dus wie vroeg komt zit 

vooraan op de galerij en wie later komt achteraan). 

 De eerste twee rijen stoelen in de kerkzaal wordt gereserveerd voor 

“medewerkers”. 

 

Wellicht ten overvloede: het bovenstaande betekent dat mensen 

niet de vrijheid hebben op hun ‘vaste’ plaats te gaan zitten.  

 

verlaten van de kerk 

 Aan het einde van de dienst verlaten de gemeenteleden de kerk via 

dezelfde route zoals ze zijn binnengekomen. Na afloop van de dienst blijft 

iedereen zitten en wachten tot zijn/haar rij op aanwijzing van de 

coördinatoren de kerk kan verlaten met inachtneming van 1,5 meter 

afstand.  

 Het verlaten van de kerk geschiedt van voren naar achteren, dus eerst de 

voorste  en vervolgens de andere rijen en daarna de galerij. 

 De coördinatoren staan ook bij het uitgaan van de kerk bij de deuren om 

dit te begeleiden. 

 Iedereen wordt verzocht om buiten niet met elkaar te blijven praten en 

ervoor te zorgen dat iedereen de ruimte heeft om de kerk en het 

parkeerterrein te verlaten. 

 

3.1.2 garderobe 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe (jassen gaan mee de kerkzaal 

in). 
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3.1.3 parkeren 

Het dringende advies is om waar mogelijk lopend of per fiets te komen. Aan 

degenen die met de auto komen wordt gevraagd de auto zoveel mogelijk te 

parkeren langs de openbare weg, zodat mindervaliden en ouderen hun auto kunnen 

parkeren op het parkeerterrein bij De Rank (voorkeur aan de zijde van De Rank).   

 

3.1.4 toiletgebruik  

In principe worden kerkgangers en bezoekers gevraagd geen gebruik te maken van 

het toilet, maar in geval van nood kan er gebruik van gemaakt worden. In de week 

na de dienst wordt het toilet – zoals  gebruikelijk – schoongemaakt. 

 

3.1.5 reinigen en ventileren 

 Tijdens de kerkdienst blijft de deur bij de ingang bij de 

koster/beamerhoek open,  net als de tussendeur van de hal onder de 

toren naar de kerk. Als de weersomstandigheden dat mogelijk maken 

geldt dit ook voor de ramen in de kerkzaal die open kunnen. De 

buitendeur onder de toren blijft dicht. De kerk wordt een half uur voor en 

na de dienst extra geventileerd (ramen en deuren die open kunnen staan 

dan open).   

 

 Na afloop van de viering worden de liturgische tafel, de 

lessenaar/preekstoel, microfoons en apparatuur in de koster/beamerhoek 

gereinigd door de koster, de beamerist en/of één van de coördinatoren. 

Voorts wordt de kerkruimte geventileerd (zei hiervoor). Onder ventilatie 

wordt verstaan het doorluchten van de kerk, waarbij twee ramen/deuren 

open staan.  

 

 De organist en/of pianist zorgt ervoor dat de toetsen en registers worden 

afgenomen en ontsmet na gebruik.  

 

 Het team kerkschoonmakers maakt wekelijks de kerkzaal schoon en het 

schoonmaakbedrijf maakt meerdere keren per week de 

ontmoetingsruimte, toiletten en gebruikte zalen in De Rank schoon. Extra 

aandacht zal dan worden besteed aan toiletten en contactpunten als 

deurklinken, stoelleuningen etc.  

 

 Het CvK draagt er zorg voor dat er voldoende schoonmaakmiddelen, 

dispensers, desinfectiemateriaal, e.d. voorhanden is. 

 

 Algemene richtlijnen voor alle bezoekers:  

o geen handen schudden;  

o regelmatig gebruik maken van desinfecterende handgel met 

minimaal 70% alcohol;  

o deel materialen niet met anderen;  

o geen stoelen verplaatsen;  

o geef anderen gelegenheid om ook 1,5 meter afstand te houden 
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3.1.6 gebruik van de sacramenten 

 Binnen dit protocol is ook een doopdienst  mogelijk, over de exacte vorm 

(dopen met afstand, gebruik van mondkapjes) wordt een besluit genomen 

in overleg tussen de predikant en het moderamen. Voor deze diensten 

wordt het uitnodigingsbeleid iets aangepast.  

 

 De maaltijdviering wordt tot 1 september nog niet gehouden. 

 

 Voor het overige volgen wij bij het gebruik van de sacramenten de 

adviezen en richtlijnen zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in 

Nederland. 

 

3.1.7 zang, muziek, gebed 

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Samen een opzeggen is wel 

mogelijk. Er worden ook geen blaasinstrumenten toegestaan. Wel speelt het orgel, 

de vleugel of een muziekgroep (zonder zang). Zang door een zanggroep kan van te 

voren worden opgenomen met in achtneming van dit protocol en een onderlinge 

afstand van 3 meter tijdens het opnemen van de zang. Samen het Onze Vader 

uitspreken is ook toegestaan.  

 

3.1.8 collecteren 

Bij de uitgang staan twee collectezakken op 1,5 meter afstand. De collectes worden 

tijdens de dienst aangekondigd. Bij elke collectezak staat het collectedoel vermeld. 

Op de liturgie zullen de rekeningnummers van CvD en CvK worden vermeld, zodat 

men eventueel na afloop van de viering collectegeld kan overmaken. De collecte zal 

worden geteld volgens de gebruikelijke procedure, waarbij de tellers de afstand van 

1.5 meter in acht houden en na afloop zorg dragen voor reiniging van de gebruikte 

materialen  en hun handen. 

 

3.1.9 koffiedrinken en ontmoeting 

Vooralsnog is er geen gelegenheid om na de dienst met elkaar koffie te drinken. 

 

3.1.10 kinderoppas (crèche) en kinderwerk 

De huidige kindernevendiensten vinden online plaats. Ook is er nog geen oppas.  

 

In augustus 2020 zal worden bekeken of kindernevendienst, tienerdienst en oppas 

vanaf 1 september 2020 weer kunnen plaats vinden. 

 

3.1.11 GJV 

Het GJV komt wekelijks op zondagavond bij elkaar in De Rank. Zij hebben een 

eigen protocol gemaakt dat is toegevoegd als bijlage bij dit protocol.  
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3.2 Uitnodigingsbeleid 

 

3.2.1 aanmelden 

 De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand 

wel of niet een activiteit mag bezoeken. Daar houden we ons als kerk aan 

en verzoeken bezoekers van de kerkdiensten bij aanmelding zich hier aan 

te houden, en verzoeken alle bezoekers bij de ingang van het kerkgebouw 

zich hier aan te houden. Bij de ingang van de kerken hangen de 

aanwijzingen omtrent wel/niet bezoeken en gedrag in de kerk. Het is 

voorts ieders persoonlijk verantwoordelijkheid het kerkgebouw wel of niet 

te betreden en wel of niet naar kerkdiensten te komen. 

 In de week voorafgaand aan de kerkdienst kan iedereen die gezond is zich 

aanmelden per mail of telefoon bij Corry Heidema. 
Let op: 

o Aanmelden per kerkdienst is verplicht en kan vanaf maandag 9:00 

uur tot donderdagavond 20:00 uur 

o Aanmelden per mail: aanmelden@pgderank.nl  

o Aanmelden per telefoon (bericht/app/bellen): 06-28505018 of 

0252-675255 

o De namen van alle bezoekers moeten maximaal minimaal 14 

dagen maximaal 1 maand bewaard worden voor mogelijk bron en 

contactonderzoek door de GGD ivm een geconstateerde 

coronabesmetting. Daarna worden deze vernietigd. 

o Bij meerdere aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn we 

genoodzaakt die reserveringen in overleg te verplaatsen naar de 

volgende kerkdienst. 

o Gemeenteleden kunnen niet alvast reserveren voor de komende 

weken. Zij zullen zich telkens opnieuw moeten aanmelden. 

o Van de autodienst kan in ieder geval tot 1 september 2020 geen 

gebruik worden gemaakt. 

o Bij de ingang van de kerk wordt deze opgave gecontroleerd.  

 De communicatie met gemeenteleden vindt plaats via De Kerkbrief, 

Nieuwbrieven of via www.pgderank.nl  

 

3.2.2 ouderen en kwetsbare mensen 

Het staat ouderen en kwetsbare mensen vrij om vanaf 1 juli tijdens de zondagse 

vieringen naar de kerk te komen. Ook zij zullen zich via het bekend gestelde 

mailadres of telefoonnummer moeten aanmelden. Ouderen en kwetsbare mensen 

kunnen alleen in de kerk aanwezig zijn, als ze daarbij geen hulp nodig hebben. Als 

ze niet zonder hulp kunnen, raden wij de komst naar de kerk af, in ieder geval tot 1 

september. De kerk adviseert ouderen en kwetsbare mensen om zelf geen risico te 

nemen met het bezoek aan een kerkdienst. De online vieringen blijven voor deze 

gemeenteleden vooralsnog het middel om bij de erediensten betrokken te blijven. 

3.3 Taakomschrijvingen 

 

3.3.1 coördinatoren  

Voor iedere kerkdienst worden meerdere coördinatoren aangesteld. Zij ontvangen 

mensen en wijzen ze hun plek. Ze zien verder toe op de getroffen maatregelen.  

Deze coördinatoren zijn herkenbaar aan een badge en ze staan bij de ingangen. 

Ook de koster en ouderling/diaken van dienst kunnen hierbij helpen. 

 

 

http://www.pgderank.nl/
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3.3.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 

Naast een predikant is er elke dienst een ouderling en diaken aanwezig namens de 

kerkenraad. Ook zij nemen de afstands- en hygiëneregels in acht. Het 

consistoriegebed vindt plaats in de kerkenraadskamer. Er vinden tussen ouderling 

en predikant geen handdrukken plaats, maar bijvoorbeeld een knik of een hand op 

het hart groet.  

 

3.3.3 techniek 

De koster/beamerhoek wordt zo ingericht dat er op  anderhalve meter afstand van 

elkaar kan worden gewerkt. Mocht dit niet mogelijk zijn  dan wordt een plexiglas 

scherm geplaatst. De koster en beamerist desinfecteren bij binnenkomst hun 

handen en ontsmetten voor vertrek de tafel/apparatuur. 

 

3.3.4 muzikanten 

Bij elke dienst is een organist aanwezig en/of een andere muzikant (zonder zang). 

Zij desinfecteren bij binnenkomst hun handen en ontsmetten voor vertrek de 

gebruikte instrumenten.  
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4 Besluitvorming en communicatie 

 

4.1 besluitvorming  

De voorbereiding, uitvoering en tussentijdse evaluatie van dit gebruiksplan berust 

bij de “corona-commissie” bestaande uit: 

-Han Warning namens het moderamen 

-Jaco Vaalburg namens het CvK 

-Henk Heidema namens CvD 

-Corry Heidema, coordinatie aanmeldingen 

-Dirk de Kok namens de kosters 

-Corry v.d. Zwaard namens de ouderlingen 

-Ellen Blommestijn namens TE 

-Gerrit Medema gemeentelid en contactpersoon richting beameristen 

 

Deze commissie heeft de bevoegdheid om op basis van de tussentijdse evaluaties 

het plan op onderdelen aan te passen.  

 

Deze commissie heeft ook de bevoegdheid om bij hoge uitzondering te besluiten 

gemeenteleden uit één huishouden die om bijvoorbeeld medische redenen toch 

naast elkaar moeten zitten en niet op de galerij kunnen plaatsnemen in de kerkzaal 

naast elkaar te plaatsen zonder de 1.5 m afstand. 

 

De kerkenraad heeft op 24 juni 2020 dit gebruiksplan goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4.2 communicatie 

Communicatie vindt plaats via De Kerkbrief en via digitale nieuwsbrieven. 

 

Dit gebruiksplan wordt beschikbaar gesteld op de website en is op papier 

beschikbaar in het kerkgebouw (tezamen met andere gebruiksplannen). Daarnaast 

wordt de gemeente via De Kerkbrief en/of een extra nieuwsbrief geïnformeerd.  

 

Er vindt een instructie voor de coördinatoren plaats in de kerk. 

 

Algemene huisregels: 

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te 

worden. 

● Huisgenoten mogen op de galerij bij elkaar zitten. 

● Volg de aangewezen looproutes. 

● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 

● Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.  

● Geen ontmoeting en consumptie na afloop. 

● Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 
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5 Overige bijeenkomsten, 

vergaderingen en bezoekwerk 

 

5.1 overige kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen (ook in PKN of RvK 

verband) 

Hoewel het ernaar uitziet dat binnenkort weer meer activiteiten mogelijk zijn, is het 

goed om per activiteit na te gaan of het handig is die (al) te plannen. Daarom geldt 

bij alle kerkelijke activiteiten activiteiten het volgende:  

* Kunnen we de bijeenkomst uitstellen? Zo ja: dan kiezen we voor uitstellen.  

 

* Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: dan kiezen we voor digitaal.  

 

* Zijn er toch redenen elkaar fysiek te ontmoeten of gaat het om een klein 

gezelschap waar de anderhalve meter maatregel niet in de knel komt, dan 

vergaderen we in De Rank waar we de regels naleven. We richten één van 

de zalen zo in, dat deelnemers op tenminste anderhalve meter afstand van 

elkaar kunnen plaatsnemen. In de ruimte/zaal die gebruikt wordt, wordt 

heen en weer lopen zoveel mogelijk beperkt 

 

* -Op verzoek van degenen die de bijeenkomst/vergadering bezoeken worden 

de volgende consumpties verstrekt: koffie, thee en water. De benodigde 

consumpties worden voorafgaand aan de activiteit in kannen op de bar in de 

ontmoetingsruimte klaar gezet. Dit samen met voldoende wegwerpbekers, 

wegwerplepels, theezakjes e.d. suiker en creamer (buffetopstelling). E.e.a. 

wordt door de bezoekers zelf afgehaald . 

 

 -Bezoekers/deelnemers moeten zich vooraf hebben aangemeld hebben of 

bekend zijn bij bij de voorzitter of secretaris of bij een door hen aangewezen 

persoon. De namen van alle bezoekers/deelnemers moeten14 dagen 

bewaard worden voor mogelijk bron en contactonderzoek door de GGD ivm 

een geconstateerde coronabesmetting. Daarna worden deze vernietigd.  

 

-Aankomst en vertrek uitsluitend via ingang op het parkeerterrein van De 

Rank. Bij de ingang staat desinfectie, die verplicht gebruikt moet worden. 

 

-De voorzitter/gespreksleider van de vergadering/bijeenkomst is 

verantwoordelijk voor de korte gezondheidscheck bij aankomst  

 

-Zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van de vergadering/bijeenkomst 

geldt dat altijd minimaal 1,5 meter afstand moet worden gehouden. 

Degenen die de zaal klaar zetten en koffie/thee zetten e.d. wassen of 

desinfecteren voorafgaand aan het gereedmaken en afloop hun handen. De 

gebruikte materialen en de bar worden na afloop gereinigd 

 

-Degenen die de vergadering/bijeenkomst organiseren zijn verantwoordelijk 

voor naleving van het bovenstaande.  
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5.2 niet kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen 

 

 Conform het advies van de PKN verhuren wij tot 1-9-2020 geen ruimtes 

aan huurders die geen kerkelijke activiteiten organiseren.  

 

 De voedselbank is geen huurder, maar iedere vrijdagmorgen wel een 

gebruiker van de faciliteiten van De Rank. Zij volgen het landelijk protocol 

voedselbanken. Op dit moment mogen door hen vrijwilligers van 70 plus 
nog worden ingezet. Alle klanten hebben een instructie gehad.. 

Er is op geen enkel moment lichamelijk contact tussen vrijwilligers en 

klanten, ze blijven ook allemaal tov elkaar op anderhalve meter afstand. 

Klanten krijgen geen koffie en blijven ook buiten op afstand van elkaar. Ze 

komen via hoofdingang binnen en gaan achter er weer uit zodat er geen 

kruisend verkeer is. Een klant komt binnen en is binnen 5 minuten weer 

op weg naar huis. 

Vrijwilligers staan achter de tafels, klanten aan de andere kant. We 

werken met handschoenen en wassen regelmatig de handen. Na afloop 
wordt alles gedesinfecteerd. 

De aanwezige vertegenwoordigers van de voedselbank zijn 
verantwoordelijk voor de naleving van het protocol en het bovenstaande. 

 

5.3 bezoekwerk 

Nu de maatregelen versoepeld worden, kan het bezoekwerk voorzichtig weer 

worden opgepakt. Houdt u aan de regels van de overheid. Overleg met de 

pastorant welke vorm van ontmoeting de voorkeur heeft. Uiteraard blijft gelden dat 

mensen bij ziekteverschijnselen thuis moeten blijven/niet bezocht moeten worden.  

 


