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De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksprotocol wordt
bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.
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1.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen
Voor besluiten welke bijeenkomsten wel of niet gehouden kunnen worden zijn de
kerkenraden verantwoordelijk Bijgaand stroomschema (in de bijlage) kan hier
behulpzaam bij zijn.
Wanneer er bijeenkomsten kunnen plaats kunnen vinden kan dat in de gebouwen
die eigendom zijn van de kerk, waarbij de regels worden gevolgd die zijn
opgenomen in de gebruiksplannen. Naast de beide kerken zijn dit: Het
dienstgebouw, CMJV gebouw en de Handpalm. Thuisbijeenkomsten (inclusief
buitenlocaties) zijn alleen toegestaan met inachtneming van de geldende
basisregels van het RIVM.
Voor alle activiteiten geldt dat er een registratiesysteem moet worden
bijgehouden, wat minimaal 6 weken moet worden bewaard.
Voor buitenlocaties:
Op dit moment zijn geen regels voor mogelijkheden bijeenkomsten buiten te
houden, tenzij hier onder aangegeven, dus voor de beperking van het aantal leden
van de club of jeugdactiviteit.

Jeugdactiviteiten voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar
(Clubwerk, bezoek jeugd aan de kerk)
Leiding en jeugd houden zich aan de landelijke richtlijnen m.b.t. hygiëne en aan de
richtlijnen voor het gebruik van het gebouw, zoals beschreven in het
gebruiksplannen.
Aanvullende regels: Zie ook PKN Protocol voor jeugdwerk:

(https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-incoronatijd/))
Algemeen:
Breng- en haalmomenten, contact met ouders:
• Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo dat het mogelijk is om 1,5
meter afstand te houden tussen volwassenen.
• Laat kinderen door één volwassene brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen,
die daar geen opvang gebruiken.
• Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijvoorbeeld via de
digitale weg of telefonisch, om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het
brengen en halen. Denk hierbij aan:
o Spreiding in haal- en brengmomenten
o In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar
binnen
o Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten
wachten.
o Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar de
vrijwilliger kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
Bijvoorbeeld door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op
een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de
vrijwilliger het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te
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worden gewaarborgd. Oudere kinderen kunnen bijvoorbeeld op het plein
worden opgehaald.
Oppas:
•
•

•
•

Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en
ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk.
Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree en
gebruik een mondkapje bij verplaatsingen binnen het gebouw (voor iedereen vanaf 13
jaar).
Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis. Ook als dat lichte klachten zijn zoals
niezen of een snotneus.
Zorg dat de binnen- en buitenruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5
meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1
vrijwilliger) te doen.

Jeugd 4-12 jaar
• Organiseer de activiteiten in de ruimtes van het (kerk)gebouw of buiten op het eigen
terrein en/of de directe omgeving van je (kerk)gebouw.
• Houd bij het organiseren van je activiteiten rekening met de avondklok. Zorg ervoor dat
kinderen en ouders voor de avondklok weer thuis kunnen zijn.
• Laat oudere kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar de jeugdactiviteiten komen.
• Beperk het contact tussen kinderen en jongeren uit verschillende groepen, tussen
kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk.
• Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree en
gebruik een mondkapje bij verplaatsingen binnen het gebouw (voor iedereen vanaf 13
jaar).
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter
afstand te houden.
• Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis. Ook als dat lichte klachten zijn zoals
niezen of een snotneus.
• De jeugdleiding hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent
maatwerk voor iedere locatie.
• Kinderen onder de 12 jaar mogen gezamenlijk zingen tijdens de jeugdactiviteit waar ze
aan mee doen. Kinderzang in bijeenkomsten met meerdere volwassenen en/of als
onderdeel van de eredienst wordt ontraden.
• Zorg dat de binnen- en buitenruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5
meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1
vrijwilliger) te doen.
Jeugd 13-17 jaar
• Organiseer de activiteiten in de ruimtes van het (kerk)gebouw of buiten op het eigen
terrein en/of de directe omgeving van je (kerk)gebouw.
• Houd bij het organiseren van je activiteiten rekening met de avondklok. Zorg ervoor dat
de jongeren voor de avondklok weer thuis kunnen zijn.
• Laat jongeren zelfstandig naar de jeugdactiviteiten komen. Laat ze alleen als het niet
anders kan gebracht/gehaald worden door ouders.
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• Beperk het contact tussen jongeren en kinderen uit verschillende groepen, tussen
jongeren en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk.
• Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree en
gebruik een mondkapje bij verplaatsingen binnen het gebouw (voor iedereen vanaf 13
jaar).
• Tussen vrijwilligers en jongeren moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. Ook
tijdens sport- en spelactiviteiten.
• Jongeren met verkoudheidsklachten blijven thuis. Ook als dat lichte klachten zijn zoals
niezen of een snotneus.
• Laat iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij verplaatsingen.

Kringwerk voor volwassenen (17+)
Op dit moment is er geen mogelijkheid tot het houden van vergaderingen of
belijdeniscatechese in de kerkelijke gebouwen.
Vergaderingen,
Wij adviseren om de volgende vragen te stellen:
• Kunnen we de bijeenkomst uitstellen? Zo ja: uitstellen.
• Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: digitaal.
• Zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? De
kerkenraad beslist in deze, waarbij de richtlijnen uit de gebruiksplannen
leidend zijn. Hou hierbij ook de richtlijnen van de avondklok in de gaten.

1.2

Bezoekwerk

Advies voor het brengen van bezoeken door ambtsdragers,
bezoekbroeders, -zusters, SpringBij en vrijwilligers.

o

o
o

o

o

De ambtsdragers gaan alleen na een afspraak bij mensen op bezoek indien dit
noodzakelijk is. (crisispastoraat) De gezondheid van de mensen (in het
bijzonder bij kwetsbare groepen waaronder 70+) en zichzelf worden in acht
genomen. Bij twijfel niet op bezoek gaan en telefonisch contact onderhouden!
In het geval van bovenstaande: De ambtsdragers of bezoekbroeders of zusters wordt gevraagd de bezoeken alleen af te leggen.
Ziekenhuisbezoeken mogen gebracht worden wanneer ziekenhuizen dit
toestaan uiteraard onder de voorwaarden die daar gesteld worden en in overleg
me de familie.
Bezoek in verpleeg- en verzorgingshuizen kan plaatsvinden, binnen de
richtlijnen en afspraken van deze instellingen. (Deze kunnen dus verschillen per
instelling)
Pastorale bezoeken waarbij meerdere personen aanwezig moeten zijn van
familie of vanuit de kerk en die niet in huiselijke kring gehouden kunnen
worden (bv. rond overlijden) kunnen in één van de kerkgebouwen
plaatsvinden.
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