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Dit is een samenvatting van het protocol en dient als informatie voor gasten. 
Indien u dit wenst kunt u ook het hele protocol krijgen; 

stuur dan een e-mail naar GKNAmersfoort.we@gmail.com. 
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Basisregels 
 Houd anderhalve meter afstand (2 armlengtes), geef elkaar de ruimte. 

 Was vaak en zorgvuldig uw handen. 

 Hoest of nies in uw elleboog. 

 Schud geen handen. 

 Blijf thuis bij klachten en laat u zo snel mogelijk testen. 
 

Regels publieke ruimten 
 Qua aantallen mogen we sinds 1 juli 2021 de maximum zaalcapaciteit benutten, op 

voorwaarde: 
 dat de basisregels in acht genomen worden, 
 dat er uitnodigings-/reserveringsbeleid gehanteerd wordt, 
 en dat de gezondheidscheck toegepast wordt. 

 De kerkenraad adviseert om bij alle verplaatsingen in het gebouw een mondkapje te 
dragen. Als u op uw plek zit mag deze weer af. 

 

Toiletgebruik 
We vragen u van te voren thuis naar het toilet te gaan. Tijdens de dienst kunt u vanwege de 
1,5m niet voor elkaar langs lopen om naar het toilet te gaan. Als u bij uitzondering tóch naar 
het toilet moet, wilt u dat dan vóór de dienst doen? Desinfecteer voor én na het 
toiletbezoek uw handen en alles wat u aanraakt. Met een flacon die in het toilet staat kunt u 
de toiletbril met wc-papier schoonmaken. 
 

Gezondheidsvragen 
Beantwoord voor dat u naar de kerk gaat voor u zelf onderstaande gezondheidsvragen. 

1. Heeft u of een huisgenoot één of meerdere van de volgende klachten: hoesten, keelpijn, 
verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid en/of reuk-/smaakverlies? 

2. Heeft u of een huisgenoot op dit moment het coronavirus (formeel vastgesteld)? 
3. Bent u in thuisisolatie of bent u in afwachting van een testresultaat? 
4. Bent u korter dan 10 dagen geleden (terug)gekomen uit een (oranje/rood) risicogebied? 

Wanneer u één van deze vragen met 'ja' beantwoordt dient u niet naar de erediensten in De 
Stuw te komen. 
 

Stewards 
De kerkenraad heeft zgn. stewards ingesteld. Zij zorgen ervoor dat de regels opgevolgd 
worden en dat niemand door elkaar gaat lopen of tegen elkaar aan botst. We vragen u de 
aanwijzingen van de stewards op te volgen. 
  



  

 

1.5 - Protocol erediensten - Samenvatting voor gasten 12 augustus 2021 3 / 4 

Vóór de dienst 
 Een half uur voor de dienst gaat de kerk open. 

 We vragen u op tijd te komen. 

 Bij binnenkomst wordt de presentielijst afgevinkt. 

 Als u één van de gezondheidsvragen met JA beantwoord heeft mag u niet naar binnen. 

 Bij de ingang desinfecteert u verplicht uw handen. 

 Kapstokken worden niet gebruikt, jassen en andere zaken neemt u mee naar binnen en 
hangt u aan de stoel of legt u eronder. 

 
U gaat als compleet gezin/huishouden tegelijk de kerkzaal naar binnen. Vanuit het midden 
worden de rijen gevuld. Het eerst gezin in een rij loopt naar het eind van de rij en gaat bij 
elkaar zitten. Het volgende gezin sluit aan met 3 vrije stoelen ertussen. De steward geeft 
aanwijzingen, volg deze op. 
 
Let op! Zorg ervoor dat u niets aanraakt. Verplaats ook geen stoelen, raak de randen van de 
zitting en rugleuning zo veel mogelijk niet aan. 
 
Let op! Omdat de rijen op 1,5 meter achter elkaar staan, is er geen ruimte om voor elkaar 
langs te lopen. Als u eenmaal zit wordt u geacht niet meer te gaan lopen (ook niet tijdens de 
dienst). 
 

Tijdens de dienst 
 Op dit moment mogen we één vers van elk lied ingetogen (= op praatniveau) zingen. 

 De collecte wordt na de dienst gehouden; collectebussen staan bij de uitgang. 
 

Na de dienst 
Na de dienst blijft u eerst op uw plek wachten. Op aanwijzen van de stewards mag u naar 
buiten. We gaan rij voor rij naar buiten. Per gezin/huishouden let iedereen er op dat zij 
tijdens het lopen ook 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van degene die voor hen 
loopt. De steward geeft aanwijzingen, volg deze op. 
 

Koffie drinken en napraten 
Sinds 1 juli 2021 mogen/kunnen we – bij goed weer – buiten koffie drinken en napraten, op 
voorwaarde dat de basisregels (o.a. 1,5m afstand) in acht genomen wordt. Wilt u zich 
hieraan houden? 
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Schematisch 
 

Eenrichtingsverkeer 

   
 
Looproute 

   

Voor de dienst Na de dienst 


