
Memo 

Aan: Deurdienst Elim - Hendrik Ido Ambacht 

Van: Kerkrentmeesters 

Datum: 04-06-2020 

Betreft: Aandachtspunten en protocol kerkdienstbezoek Elim 

Beste Allemaal,  

Met ingang van 1 juni 2020 is kerkbezoek weer mogelijk en mogen we met maximaal 30 personen samenkomen. Inclusief de 
reeds aanwezige 12 personen die noodzakelijk zijn voor de dienst betekent dit 18 extra bezoekers. We hebben een 
gebruiksplan opgesteld om te beschrijven hoe we de 1.5 m richtlijn, de hygiëne maatregelen en het maximaal aantal 
toegestane bezoekers organiseren, maar daar moet ook op worden toegezien.  

Wij doen een beroep op u als deurdienstmedewerker om hieraan bij te dragen door een extra taak en verantwoordelijkheid op 
u te nemen. Het betreft de volgende zaken: 

1. Toezien dat het maximaal aantal mensen dat het gebouw betreedt niet over het maximum aantal toe te laten 
personen gaat en dat iedere bezoeker de handen desinfecteert en geen verschijnselen van verkoudheid vertoond. 

2. Daarnaast is er begeleiding nodig bij het toewijzen van een zitplaats en na afloop van de dienst bij het verlaten van 
het kerkgebouw om de 1.5m maatregelen te handhaven. 

Ter informatie een aantal algemene onderdelen uit protocol: 

• Alleen tot de kerkzaal en consistorie is toegang 

• De deuren naar de ruimte waar toegang toe is staan en blijven open 

• Garderobe is gesloten, toilet alleen toegankelijk in uitzonderlijke situatie 

• Geen crèche 

• Indien iemand verkoudheidsverschijnselen heeft, dan geen toegang 

• Voorlopig maximaal 30 bezoekers. Extra bezoekers krijgen geen toegang meer 

• Aanmelden bezoek vooraf verplicht (wordt in voorzien) 

• Bijbels en bundels nemen bezoekers zelf mee en blijven niet achter in de kerk 

• Ten allen tijde is 1,5 meter van toepassing, zowel vooraf, tijdens en na afloop, bij uitgaan van de kerk 

Indeling kerk: 

• Alle beschikbare plaatsen zijn op 1,5 meter afstand gemarkeerd met een witte stip op de rugleuning 

• Om en om zijn er banken en rijen stoelen welke niet gebruikt mogen worden zijn afgeplakt (bank buiten gebruik) 

• De voorste bank van middenschip en van kerkenraadsbank is voor eventuele zangers 

Werkwijze deurdienst: 

• Deurdienst rooster (beide personen) is met ingang van 1 juni weer van toepassing 

• Beide personen ruim op tijd aanwezig 

• Eén deurdienst medewerker blijft bij de deur staan en houd daar toezicht op het volgende 
o Wijst op de regels en telt het aantal bezoekers 
o Ziet toe dat de bezoeker zijn handen desinfecteert. 

• De andere medewerker wijst de bezoeker een plek in de kerk en loopt dus mee tot bij de desbetreffende bank. 
o We vullen de banken van voor naar achteren. De eerste bezoeker zit dus vooraan en de laatste meer naar 

achteren 
o Elke bezoeker wordt naar de zitplaats gebracht 
o We gebruiken in juni ( bezoekers max) alleen het middenschip 
o Alleen samenwonende leden van één huishouden mogen naast elkaar zitten. Daarna moet er dan weer 1,5 

meter afstand zitten (de witte stip op de rugleuning is uw hulpmiddel).  
o Na afloop van de dienst worden de bezoekers weer bank voor bank direct naar buiten begeleid 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters. Bij voorbaat 
bedanken wij u voor uw medewerking. 


