
CORONA MAATREGELEN
PG DE SCHUILPLAATS



INDELING KERKZAAL



• De kerkzaal is ingedeeld voor een 1,5 meter samenleving.

• De rijen staan 1,5 meter uit elkaar.

• Alle stoelen in één rij zijn aan elkaar verbonden (brandweer 
voorschrift)

• Personen uit 1 huishouden dienen naast elkaar plaats te nemen.

• Tussen personen uit verschillende huishoudens worden 3 (!!) 
stoelen leeg gehouden (m.u.v. kinderen <13 jaar).



• De kerkzaal zal met name worden gebruikt voor de eredienst op zondag.

• In de kerkzaal is ruimte voor 118 stoelen in rijen op 1,5 meter. Zelfs als we geen 1,5 meter ruimte houden, 
tussen personen uit verschillende huishoudens die op dezelfde rij zitten, zijn minder stoelen beschikbaar dan 
dat het ledenaantal (incl. kinderen en vaste bezoekers) betreft.

• Voor elke samenkomst zal men dienen te reserveren, dit kunt u doen via de mail van de weekbrief.
Voor een zondagsdienst kan men reserveren vanaf woensdag t/m vrijdag (uiterlijk 19:00 uur).
Bij een eventuele doordeweekse dienst kan dit vanaf zaterdag t/m zondagavond (uiterlijk 19:00 uur).
NB. In week 22 reserveren voor de zondag in week 24 is niet mogelijk!

• In de reservering dient duidelijk te staan met hoeveel personen uit uw huishouden u aanwezig wilt zijn 
(personen die tijdens de dienst dienst doen in het aanbiddingsteam (incl. licht/geluid en beamer) hoeven zich 
niet aan te melden).

• Plaatsen worden ingedeeld conform de volgorde van aanmeldingen. N.a.v alle aanmeldingen zal een 
zaalindeling gemaakt worden.

• Mocht blijken dat teveel aanmeldingen binnen gekomen zijn (momenteel max. 30 personen), dan zal 1 dag 
voor de samenkomst een mail naar u worden gestuurd.



• Bij binnenkomst wordt u verzocht uw handen te reinigen met desinfecterende handgel. 

• Het gebruik van een mondkapje is voor iedereen (behalve kinderen <13 jaar) verplicht bij binnenkomst en 
tijdens verplaatsingen binnen het gebouw.

• Voor personen die dit wensen, zijn mondkapjes te leen. Deze dienen na de dienst weer ingeleverd te worden, 
zodat deze gewassen worden voor de volgende dienst.

• De diensten worden ingekort tot diensten van een uur.

• Mocht voor de kinderen/jeugd zondagsschool of een jeugddienst plaatsvinden, dan zal deze direct bij aanvang 
van de eredienst starten. De kinderen/jeugd zullen dus niet aanwezig zijn bij het begin van de eredienst

• Geadviseerd wordt om thuis gebruik te maken van het toilet, om in de Schuilplaats zo min mogelijk contact 
momenten te hebben.

• Jassen dienen over de eigen stoel gehangen te worden.

• Na de dienst zal (voorlopig nog) geen koffie/thee gedronken kunnen worden.

• NB. Leden van de Stuurgroep zijn aangemerkt als functionarissen, zodat zij (met handschoenen en mondkapje 
op) sacramenten kunnen uitvoeren.


