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Voor bezoekers GKV kerkgebouw 
 

Om het voor een ieder zo duidelijk mogelijk te hebben, hebben we deze sheet gemaakt. 

Voor een eredienst/ bijeenkomst: 

o Aanmelding voor een zondagse eredienst gaat via registratie@emmauskerk-boz.nl voor 

vrijdagavond 19:00. In juni alleen op uitnodiging per kleine groep, vanaf juli voor een ieder. 

o LET OP: het registratie team houdt het aantal reserveringen bij. Hier geldt een maximum 

voor, hoeveel bezoekers we kunnen hebben. Er kunnen niet meer dan dit maximum komen. 

o Wanneer je een van de volgende klachten hebt die veel voorkomen: 

o Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, 

benauwdheid, verhoging of koorts. Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder 

neusverstopping) 

Blijf thuis, laat je testen, ziek uit. 

Als je koorts en/of benauwdheid hebt, moet iedereen in het huishouden thuisblijven.  

Bij de ingang, voor een eredienst of bijeenkomst zullen de vragen worden gesteld of je een 

van deze klachten hebt. Zo ja, wordt je gevraagd weer naar huis te gaan. 

o Ben je 70 jaar of ouder of heb je een kwetsbare gezondheid? 

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te 

blijven. 

o Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte. 

o Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven (uitzondering wanneer je 

door een gangpad loopt en stoel passeert). 

o Bij binnenkomst worden je handen met desinfectant gesprayd, naam en nummer stoel 

gecheckt en kun je eventueel met begeleiding rechtstreeks naar je stoel gaan waar je lekker 

gaat zitten. Zie ook nummering op de plattegrond. 

o WC gebruik: zorg dat je thuis naar de wc bent geweest. In de kerk kan alleen voor nood 

gevallen gebruik gemaakt worden van de invalide wc. De andere wc blijft dicht. 

o Achter de beamer-/ geluidstafel komen alleen degene die deze bedienen. 

 

Tijdens een eredienst/ bijeenkomst: 

o Jas mee naar je plaats, de kapstokken zijn niet in gebruik. 

o Blijf zoveel mogelijk op je plaats zitten. Alleen van je plaats als het nodig is. 

o Zullen de bovenramen altijd open blijven staan voor het ventileren van de zaal. 

o Is zingen nog geen optie. Maar wel met elkaar luisteren naar muziek, orgel-/ piano spel. 

o Als je een aandeel hebt, bijvoorbeeld bijbel lezen, maak je de lessenaar en de microfoon 

schoon met een hygiëne doekje die bij de lessenaar liggen op de lage tafel. 

o De voorganger of preeklezer maakt gebruik van de preekstoel en microfoon aldaar. 
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Na een eredienst/ bijeenkomst: 

o Bij een eredienst: Na het gesproken amen, nog niet gezongen, gaan bezoekers pas van hun 

plaats weg richting uitgang op aanwijzingen van de 2 dienst doende coördinatoren.  Dit zijn 

de koster en Ambtsdrager van Dienst. 

o Rij voor rij zal op hun aanwijzing de zaal worden ontruimd. 

o De ambtsdrager van dienst kijkt wanneer het het beste is dat de voorganger of preek lezer 

bedankt wordt en deze weer naar de consistorie kan lopen.  

o Nu nog geen samen zijn aan het eind van de dienst, dus helaas naar buiten en naar huis 😉 

o Degene die in overleg met hun kleine groepsleider die zondag helpen met schoonmaken 

volgens het reinigingsplan, blijven zitten, totdat alle bezoekers de zaal hebben verlaten. 

o Elke week is een andere kleine groep aan de beurt om te helpen schoonmaken. Over het 

algemeen 2 personen. Help mee, zodat dit soepel loopt. 

o Als de zaal leeg is gaan we met de achtergebleven personen opruimen, schoonmaken/ 

desinfecteren volgens het reinigingsplan. 

o Iedereen heeft hierin een eigen taak. De kleine groepsleden zullen beginnen met het 

schoonmaken/ desinfecteren van de stoelen en/ of tafels die zijn gebruikt. 

o Koster, ambtsdrager van dienst, organist/ pianist, beamer-/ geluidsapparatuur team hebben 

ook hun eigen schoonmaak/ desinfectie punten. 

o Tijdens het schoonmaken zullen de nooddeuren ook worden geopend om goed te kunnen 

ventileren. 

 

Voor andere bijenkomsten zijnde niet de eredienst verwijzen we naar het gebruiksplan en 

reinigingsplan voor de gang van zaken. 

Laten we elkaar helpen en voorlopig zo te werk gaan zoals hier beschreven en in het gebruiksplan en 

reinigingsplan. Alleen met elkaar kunnen we dit tot een succes maken. 

 

Veel plezier, geniet.. 😊 
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