
 
 

De kerkdiensten vanaf 1 juli in de Achthoek te Scherpenzeel 
 
Voorbereidingen van de kerkdienst 
Op de toegangsdeur van de Doorslag wordt een papier geplakt met onderstaande 4 
kenmerken van het virus. Dan is toegang niet toegestaan. 

kosters 

Idem op de deur een aanwijzing om altijd 1,5 meter afstand te bewaren. kosters 

Buiten zijn op de grond enkele pijlen en strepen op 1,5 meter afstand van elkaar 
aangebracht. (we gebruiken dik rood plakband uit een DHZ-zaak) 

kosters 

In de hal van de Doorslag worden de tafels anders geplaatst met slechts een kleine 
doorgang richting keuken/toilet. Op het toilet is desinfectiemateriaal en doekjes aanwezig. 

kosters 

In de kerkzaal staan altijd twee ramen open voor de nodige ventilatie. kosters 

Op de 2 rode deuren aan de Molenweg hangt een aanduiding alleen uitgang. kosters 

Op de zitplaatsen in de kerk zijn stickers geplakt als indicatie waar kerkgangers kunnen 
zitten en rode stickers die absoluut vrij moeten blijven. De eerst aangekomene schuift door 
naar het einde van de bank. Plaatsen dicht bij het gangpad pas als laatste gebruiken. We 
`vullen` de kerk van achter naar voren.  

kosters 

 

Dienst 
 Kerkgangers mogen geen gebruik maken van de garderobe.  

 Verzoek om alleen in noodgeval van het toilet gebruik te maken. Voor de zekerheid liggen daar 

reinigingsdoekjes en desinfectiemateriaal  

 Er wordt tijdens de dienst niet live gezongen 

 Er is geen koffiedrinken na afloop 

 Er is tot voorlopig geen kindercrèche/kindernevendienst. 

 Collectes worden geïnd via Givt. Bij de uitgang staan vier schalen om collectebonnen te deponeren (voor 1e 

en 2e collecte; twee uitgangen; regelt Jacob). 

De coördinator staat bij ingang van de Doorslag; hij/zij verwelkomt kerkgangers en stelt vragen: 

 Bent u neusverkouden of moet u hoesten en hebt u koorts? 

 Heeft u de afgelopen 24 uur Corona-achtige klachten? 

 Zijn er op dit moment huisgenoten met Corona-achtige klachten? 

 Is er bij een huisgenoot/gezinslid Corona vastgesteld in afgelopen 14 dagen? 

De coördinator informeert bij de kerkganger of hij/zij zich heeft aangemeld via Eventbrite. Een lijst met 
aangemelde kerkgangers is aanwezig, maar idealiter wordt het aanmeldingsbewijs getoond. Niet 
aangemelde personen kunnen slechts worden toegelaten als het maximum aantal kerkgangers nog niet 
is bereikt.  

Bij de ingang staan op de tafel desinfecterende middelen (spray, doekjes en afvalbak), waarmee de 
kerkbezoeker de handen kan desinfecteren. 

De 2e coördinator begeleidt kerkgangers naar een veilige plek op minstens 1,5 meter afstand van elkaar. 
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten 

De ouderling van dienst legt bij de afkondigingen (elke dienst) kort uit welke interne maatregelen er 
gelden bij onverhoopt toiletbezoek en bij het verlaten van de kerk (direct vertrekken naar huis). Hij/zij 
gebruikt de zangmicrofoon, die op een standaard staat. 

Na de dienst verlaten de kerkgangers de kerk via de 2 deuren achter in de kerk. De mensen die het 
dichtst bij de uitgang zitten gaan als eerste weg.  De coördinator begeleidt dit. De 1,5 meter afstand blijft 
gelden. 

Bij calamiteiten is de coördinator bij de buitendeur als eerste aanspreekbaar. In noodgevallen wordt de 
kosterstelefoon gebruikt; tel 06-23692919.  

 



Na de dienst 
In de kerkzaal worden na afloop de zitplaatsen, deurklinken, lessenaar, microfoons etc. gereinigd. 
Beamerteam, videoteam en de organist reinigen hun eigen gebruikte materialen 

Zie verder het hygiëneplan 

 

 


