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Inleiding
Vanaf 1 juli 2020 geldt er geen beperking meer op het aantal mensen bij samenkomsten mits we
werken met reserveringen (vooraf aanmelden), een gezondheidscheck bij aankomst en we 1,5
meter afstand houden. Vanaf juli houden we ook samenkomsten in de buitenlucht. Hierbij willen
we ieders gezondheid niet uit het oog verliezen. Daarom nemen we maatregelen om het risico op
besmetting met corona zoveel mogelijk te voorkomen.
Samenkomsten
• Vanaf juli houden we ook samenkomsten in de buitenlucht. Dit protocol beschrijft de
maatregelen die nemen bij diensten in De Kandelaar en in de openlucht.
• De overheid vraagt ons te werken met reserveringen (vooraf aanmelden):
» Meld je aan als bezoeker via het aanmeldformulier in FlitsLICHT.
» Kom alleen naar de samenkomst als je een bevestiging van ons hebt ontvangen.
• Deelname is altijd op eigen risico.
Tenslotte willen we je vragen om hier serieus en verantwoordelijk mee om te gaan vanuit de
gedachte: sámen zorgen we voor elkaars gezondheid.
Basisregels (vanuit de overheid/ RIVM)
• Was vaak je handen (20 seconden lang met water en zeep).
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten. Was daarna je handen.
• Houd altijd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van elkaar. Dit geldt niet voor mensen die tot één
huishouden behoren.
• Heb je milde klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling
verlies van reuk/smaak of verhoging tot 38 graden Celcius? Blijf dan thuis.
• Als je 24 uur lang geen klachten meer hebt, mag je weer anderen ontmoeten.
• Heeft een huisgenoot één van deze klachten? Blijf dan uit voorzorg ook thuis.
Advies voor mensen met een kwetsbare gezondheid
Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder of
mensen met onderliggende aandoeningen. Wees dan extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om
voorlopig nog thuis te blijven. Deelname is op eigen risico.
Meer informatie vanuit de overheid
Meer informatie over het coronavirus en de maatregelen die de overheid
heeft genomen vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Evangeliegemeente

De Kandelaar
Vo o r m e e r inf or m atie:

info@egdekandelaar.nl

Evangeliegemeente De Kandelaar
De Ruijterlaan 4, Voorthuizen
Website: www.egdekandelaar.nl

versie 26 juni 2020

Protocol samenkomsten (kerkdienst)
pagina 2 van 3

Persoonlijke hygiëne
• Een mondkapje is niet verplicht, maar maak er gerust gebruik van.
• Ga voor vertrek thuis nog naar het toilet.
• Was je handen met zeep voordat je naar de kerkdienst gaat.
• Ontsmet je handen bij aankomst met desinfecterende handgel.
• Beperk toiletgebruik tijdens de kerkdienst tot een minimum. Was je handen met handzeep en
ontsmet daarna je handen.
• Houd de basisregels rondom persoonlijke hygiëne en de 1,5 meter afstand altijd in acht!
Aankomst bij diensten in De Kandelaar
• Kom op tijd! Voorkom een wachtrij bij binnenkomst (bij de nooduitgang voorzijde).
• Toezichthouders zijn herkenbaar aan een geel/oranje hesje. Volg hun instructies altijd op.
• Bij aankomst wordt naar je gezondheid gevraagd als gezondheidscheck.
• Ontsmet je handen voordat je de zaal binnengaat. Ontsmettingsmiddelen zijn beschikbaar.
• Zitplaatsen zijn gemarkeerd. De toezichthouder weet ook welke plek voor jou is gereserveerd.
• Bij binnenkomst kun je koffie of thee afhalen op de daartoe gemarkeerde plek. Nuttig koffie of
thee alleen op je eigen zitplaats.
• Bij het Avondmaal kun je brood en druivensap bij binnenkomst ook op deze plek afhalen.
Aankomst bij diensten in de openlucht
• Kom op tijd (09.30u)! Voorkom een wachtrij bij binnenkomst.
• Toezichthouders zijn herkenbaar aan een geel/oranje hesje. Volg hun instructies altijd op.
• Bij aankomst wordt naar je gezondheid gevraagd als gezondheidscheck.
• Ontsmet je handen bij aankomst. Ontsmettingsmiddelen zijn beschikbaar.
• Zoek een plek om te zitten. Behoor je niet tot één huishouden? Houdt onderling 1,5m afstand.
• Bij aankomst kun je koffie of thee afhalen op de daartoe gemarkeerde plek. Nuttig koffie of thee
alleen op je eigen zitplaats.
Liefdegave (collecte)
• De liefdegave kan alleen via de GIVT-app. Informatie vind je in FlitsLICHT en de website.
Gebed en zalving
• Gebed en zalving na afloop van de dienst is mogelijk. Benader één van de oudsten hiervoor.
Vertrek (na afloop van de dienst)
• Verlaat de zaal of het terrein volgens de instructies van de toezichthouder of oudste van dienst.
• Vanwege de 1,5 meter afstand zal het verlaten van de zaal / terrein in delen gebeuren.
• Ga na afloop van de samenkomst direct naar huis. Vanwege het besmettingsrisico is er
vooralsnog geen ruimte voor koffiedrinken en ontmoeting na afloop.
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Zingen tijdens de samenkomsten
Samen zingen in een afgesloten ruimte lijkt een groot risico op besmetting te zijn. Zo zijn er in de
afgelopen maanden een groot aantal mensen bij het zingen in een koor of tijdens kerkdiensten
besmet geraakt met corona. Hier wordt onderzoek naar gedaan door de overheid en diverse
instanties in Nederland en wereldwijd.
Bij samenkomsten binnen in De Kandelaar zullen we daarom nog niet zingen. Bij samenkomsten in
de buitenlucht is samenzang wel mogelijk. Als oudsten en bestuur nemen wij hierover een nieuw
besluit zodra hier meer duidelijk over is. Hiermee volgen wij het advies van de overheid, maar ook
de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) waar wij lid van zijn.
Locatie
• Er wordt een registratielijst bijgehouden van ‘medewerkers’ en bezoekers van de kerkdienst. Dit
vergemakkelijkt het contactonderzoek van de GGD in geval van besmetting.
• In De Kandelaar wordt alleen de grote zaal gebruikt. Andere ruimtes zijn afgesloten.
• Looproutes zijn duidelijk aangegeven en zijn eenrichtingsverkeer. In De Kandelaar:
» Binnenkomst via de nooduitgang van de kerkzaal aan de voorzijde.
» Vertrek via de koffieruimte/hal waar men via de voordeur het gebouw kan verlaten.
» Via een plattegrond en een filmpje kun je vooraf kennis nemen van de looproutes.
• Ontsmettingsmiddelen zijn op twee plekken beschikbaar:
» Bij de nooduitgang (voorzijde) waar je de zaal binnenkomt of bij aankomst op het
buitenterrein. En in de koffieruimte na eventueel toiletbezoek.
• Het toilet wordt na elk toiletbezoek gedesinfecteerd door de koster.
• Na de samenkomst worden alle gebruikte ruimtes grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd.
Opdragen en dopen
• Het opdragen van baby’s is mogelijk. Benader één van de oudsten hiervoor.
• Wil je je laten dopen? Dat is mogelijk. Ook hiervoor benader je één van de oudsten.
Tot slot
Laten we met elkaar zorgdragen voor een veilige omgeving. Dit protocol wordt bijgewerkt
wanneer daar aanleiding toe is.
Heb je vragen, opmerkingen of tips? Stuur ze gerust naar info@egdekandelaar.nl. We nemen dan
zo snel mogelijk contact met je op.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en oudstenteam
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