
NTG CORONA PROTOCOL  

1. CAPACITEIT  

Momenteel zijn de stoelen aangepast op 1,5 meter afstand van elkaar en dat 

betekent dat we helaas maar een beperkt aantal stoelen kwijt kunnen in onze 

grote zaal. Daarom hebben we ervoor gekozen om alle gemeenteleden te 

verdelen in twee groepen: 

Groep A en groep B. In de bijlage vindt u in welke groep u bent ingedeeld. 

We hebben voor de maanden juli en augustus een indeling gemaakt en zullen 

u tijdig informeren hoe we in september verder zullen gaan. 

 

Groep A kan de onderstaande data naar de kerk komen: 

5 juli | 19 juli | 2 augustus | 16 augustus | 30 augustus 

 

Groep B kan de onderstaande data naar de kerk komen: 

12 juli | 26 juli | 9 augustus | 23 augustus 

2. VOORKOMEN OVERSCHRIJDING MAXIMAAL AANTAL 

BEZOEKERS 

Per 1 juli zijn er 100 mensen toegestaan in de gemeente, zolang we kunnen 

garanderen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Zoals gezegd kunnen 

er maar een beperkt aantal stoelen in de zaal en ongeacht hoe we het verder 

gaan doen, moeten we het aantal bezoekers registreren. Het is enigszins 

dubbel omdat de kerk een plek is die te allen tijde open en toegankelijk moet 

zijn voor iedereen. Helaas gaat dit nu niet en bent u dus verplicht om uzelf aan 

te melden. 

Zoals hierboven vermeld bent u ingedeeld in een groep. Op de data die bij uw 

groep staan moet u zich aanmelden voor de dienst.  

 

LET OP: U BENT DUS NIET AUTOMATISCH AANGEMELD! U moet uzelf 

aanmelden voor ELKE zondag dat u wilt komen. Als u niet op de 

aanmeldingslijst staat kunnen we u helaas niet binnenlaten in de gemeente, 

omdat we ons aan de regels van de overheid willen houden. U kunt zich 

aanmelden bij de oudsten of diakenen onder wie u valt en zij registreren u. 

U kunt ook alleen uzelf of mensen uit uw huishouden aanmelden, maar geen 

andere gemeenteleden. Dit om verwarring te voorkomen. 

Ook willen wij u vragen om bij ziekte dit tijdig door te geven zodat er iemand 

anders naar de gemeente kan komen in uw plaats. 

Mocht u zijn aangemeld, maar niet zijn gekomen zullen we u even nabellen 

om te vragen wat hiervan de reden is. We nemen dit echt serieus en 

verwachten dat u dit ook doet.  
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U kunt zich elke keer aanmelden tot en met vrijdag 22:00 uur (vóór de 

daaropvolgende zondag). Helaas zijn wij genoodzaakt hierin zo strak te 

handelen, maar op deze manier kunnen wij ook weer de nodige 

voorbereidingen treffen voor de dienst van zondag. Daar komt echt heel veel 

bij kijken, meer dan u zou denken. We doen dus echt een beroep op u om u 

aan dit protocol te houden. Des te sneller zijn we allemaal gewend en zal het 

alleen maar soepeler lopen. 

 

Op zondag dient u zich eerst te melden bij de registratiebalie. De inlooptijd is 

van 10.10 uur tot 10.30 uur. We willen u vragen om ook niet eerder aanwezig 

te zijn, maar ook niet te laat te komen aangezien de dienst echt om 10.30 uur 

direct start. Er zal u bij binnenkomst worden gevraagd of u geen klachten 

heeft. Mocht u wel klachten hebben, kunnen we u helaas niet binnenlaten. Als 

u bent aangemeld en geen klachten heeft wordt u door een ‘usher’ (iemand 

met een geel hesje) begeleid naar een toegewezen plek.  

Aangezien de zaal compleet anders is ingedeeld en we dit zo goed mogelijk 

willen benutten kunt u niet zelf kiezen waar u gaat zitten, maar wordt u vooraf 

al ingedeeld. Leden uit hetzelfde huishouden zullen uiteraard bij elkaar 

worden geplaatst. Maar u kunt dus niet onderling ruilen van plek. Hier kunnen 

verder geen uitzonderingen op worden gemaakt.  

3. RISICOGROEP 

Wij zijn enorm blij dat we u allemaal weer mogen ontvangen in de gemeente en 

kunnen niet wachten om u te zien. Echter vragen we u wel om extra alert te zijn 

als u in een risicogroep valt. Als gemeente doen wij er alles aan om alles zo veilig 

en hygiënisch mogelijk te regelen, maar u bent en blijft zelf verantwoordelijk voor 

uzelf en anderen. Dit geldt ook voor hen die (lichte) klachten hebben; hoe licht 

ook, ga hier wijs en verstandig mee om. In het belang van anderen (de hele 

gemeente) en daarna van uzelf.  

De overheid heeft aangegeven wie tot een risicogroep hoort: 

 

Mensen die ouder zijn dan 70 jaar     
Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico op ernstig beloop 
van COVID-19. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Ook in Nederland is de helft 
van de patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen ouder dan 
69 jaar. Van de overledenen (die getest zijn) is driekwart ouder dan 76 jaar.  
Kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te 
behouden, lopen meer risico dan vitale ouderen. Kwetsbaarheid neemt toe met 
de leeftijd en kan zich uiten op verschillende gebieden. De ene kwetsbare oudere 
heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij de lichamelijke verzorging terwijl de andere heel 
vergeetachtig is en naar de dagbesteding gaat. 

• Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met onderliggende ziekten  
Volwassenen met bepaalde onderliggende aandoeningen hebben ook een 
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groter risico op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat om (één van) 
de volgende  aandoeningen: 

o Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die  onder 
behandeling van een longarts zijn. 

o Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor 
een griepprik. 

o Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met 
complicaties.  

o Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op 
een niertransplantatie.  

o Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat 
zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen 
die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen 
die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen 
die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde 
weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. 
Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie 
en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor 
zij behandeling nodig hebben van een arts.  

o Mensen met een hiv humaan immunodeficientievirus -infectie die 
(nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een 
hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4   cluster of 
differentiation 4 getal onder <200/mm2.  

o Mensen met ernstige leverziekte.  
o Mensen met zeer ernstig overgewicht. 

4. PRAKTISCHE ZAKEN      

A. De kantine is voorlopig gesloten; 

B. Voorlopig zal er geen bakbeurt/bake sale zijn; 

C. Ruimtes die niet open hoeven gaan ook niet open. Denk aan het Winkeltje 

van zr. van Es, de Bidkamer voor het ochtendgebed, de Bijbelshop etc. 

D. Het geven van een gift of collecte kan contant, via een machtigingskaart of 

via de Givt-app. Bij het verlaten van de kerk ziet u een speciale tafel staan 

waar u uw gift of collecte kunt achterlaten. Dit wordt dus niet meer 

opgehaald. We verzoeken u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de 

Givt-app of een machtigingskaart.  

E. Het Avondmaal willen we elke eerste en tweede zondag van de maand 

(ligt er aan of u in groep A of B zit) met elkaar vieren zolang we 

voorverpakte avondmaalsetjes kunnen krijgen. Deze vindt u dan aan het 

begin van de dienst op uw stoel. Nadat we Avondmaal hebben gevierd is 

het de bedoeling dat u de lege verpakking wegstopt in het plastic zakje wat 

u ook op uw stoel kunt vinden. Graag een knoopje maken in dit zakje en 

onder uw stoel plaatsen zodat u het na de dienst kunt weggooien in een 

prullenbak. Avondmaal vieren kan zolang de voorraad strekt van de 

voorverpakte setjes. We doen ons best om dit steeds tijdig te bestellen, 

maar mocht het op zijn, dan zal er helaas geen avondmaal plaats kunnen 

vinden. 
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F. De midweekse diensten zullen nog niet in de kerk worden gehouden. Wel 

zullen we op woensdagen (in de maanden juli en augustus is dit om de 

andere week) een filmpje plaatsen op social media (website, Facebook en 

YouTube) zoals we dat nu ook doen. 

G. Er zijn diverse looproutes uitgezet die helaas niet makkelijk uit te leggen 

zijn op papier. Dit lichten we de eerste periode uitgebreid toe en als u het 

even niet meer weet kunt u om hulp vragen bij de ‘ushers’ 

(begeleidingsteam). 

H. De ingang aan de Bierens de Haanweg blijft de ingang zoals u gewend 

bent. De uitgang (na afloop van de dienst) zal echter aan de Ogierssingel 

zijn; iedereen verlaat het gebouw via de achterdeur. Mocht u met een 

rollater lopen of in een rolstoel zitten, wordt u aan het einde van de dienst 

door de ‘ushers’ naar buiten begeleid waar u gewoon van de helling 

gebruik kunt maken. 

5. CRÈCHE | ZONDAGSCHOOL | TIENERS | JEUGD 

Crèche en zondagschool kunnen gewoon doorgaan aangezien zij - net als op 

school - wel gewoon bij elkaar mogen zijn in één klas. Er zijn wel wat dingen 

waar rekening mee gehouden moet worden. 

 

A. Crèche 

i. Als ouder kunt u uw kinderen niet meer zelf naar de crèche brengen, 

omdat de gang en de crècheruimte hier te krap voor is. De kinderen 

worden in de zaal meegegeven aan de crèchewerkers bij binnenkomst. 

1. Dit betekent dat u van tevoren al de tassen van uw kind(eren) in 
de ruimte moet hebben gebracht. Bijzonderheden (wat ze 
mogen eten/drinken of dat ze een schone luier moeten krijgen) 
kunt u voor aanvang van de dienst noteren in het crècheboekje. 
Hiervoor mag u dus wel even de crècheruimte betreden 
(maximaal 1 ouder per keer). Elk kind heeft een eigen bakje met 
zijn/haar naam er op (ook gastkinderen) hierin kunt u een 
voorraad luiers, doekjes etc. in klaarleggen zodat voor de 
werkers duidelijk is wat van welk kindje is. U wordt hier 
uiteraard bij geholpen de eerste periode. 
  

Overige afspraken ten behoeve van de crèche (0 - 4 jarigen) 

ii. Van alle kindjes boven de 2 jaar worden de handjes gereinigd; 

iii. Gezamenlijke koektrommels en/of snoeptrommels zijn afgeschaft; 

iv. Op het verschoningskussen liggen wegwerpverschoonvellen die na elk 

verschoond kindje worden weggegooid; 
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v. Het speelgoed in de crèche is uitgezocht en er ligt alleen nog makkelijk 

schoon te maken speelgoed wat ook elke week wordt gereinigd in een 

sopje. Het zou kunnen dat u als ouder gevraagd wordt om even te 

helpen met het schoonmaken van speelgoed bij een tekort aan hulp; 

vi. Moeders met baby die borstvoeding willen geven mogen dit helaas niet 

meer in de crèche zelf doen omdat de ruimte daar te klein voor is. Voor 

degene die borstvoeding moeten geven tijdens de dienst kan dit 

voortaan in de kantine. Deze deur zit standaard op slot zodat er privacy 

is voor deze dames. Via de speaker in de keuken kunnen zij dan alsnog 

het Woord volgen; 

vii. De crèchewerkers brengen de kindjes aan het einde van de dienst weer 

terug naar de ouders en zullen in de gang bij de pastorie netjes in een 

rij wachten totdat de ouders hen komen halen. Hun jasjes zijn dan al 

aan dus u kunt gelijk met uw kindje via de uitgang aan de Ogierssingel 

het kerkgebouw verlaten. 

viii. Kinderwagens kunnen in de achterkeuken worden geplaatst. 

 

B. Zondagschool (4 – 12 jarigen) 

i. Ook dit kan gewoon doorgaan. De kinderen gaan bij binnenkomst 

gelijk naar boven; 

ii. De twee klassen zullen wel direct naar hun eigen lokaal gaan in plaats 

van eerst samen te beginnen in één lokaal. Dit kan echter in de 

zomerperiode wel veranderen als er weinig kindjes aanwezig zijn. Dan 

kan de groep eventueel wel samen worden gevoegd; 

iii. Alle kinderen moeten hun handjes desinfecteren voordat ze het lokaal 

binnengaan. NTG voorziet elk lokaal van desinfectiegel zodat de kids 

hun handen kunnen reinigen. Ook voordat ze naar beneden worden 

gebracht zullen hun handjes weer gereinigd worden; 

iv. Gezamenlijke koektrommels en/of snoeptrommels zijn afgeschaft. Als 

er iets lekkers wordt uitgedeeld zijn het voorverpakte zakjes snoep die 

de juffrouw uitdeelt (en de kinderen niet zelf in een zak hoeven 

graaien). 

 

C. Tieners (12 – 16+  *leeftijd is in overleg met tieners/jongeren zelf ) 

i. Aangezien het bijna zomervakantie is, zullen er vooralsnog geen 

tienerdiensten plaatsvinden; deze hebben we normaal ook niet in de 

zomervakantie. Voor de tieners die het fijn vinden kunnen er wel 

werkbladen worden gemaakt zodat ze tijdens de preek opdrachten 

kunnen maken om hun aandacht erbij te houden en die kunnen we 

naar behoefte op een later moment digitaal bespreken. 

	
D. Jeugd (16 – 30 jarigen) 
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i. Ook bij de jeugd hebben we in de zomervakantie geen jeugdavonden, 

dus deze gaan sowieso tot het nieuwe seizoen niet door. Voor nu nog 

te vroeg om te zeggen of dat we dit in september wel direct weer gaan 

oppakken. Dat zal tegen die tijd nogmaals worden bekeken waarbij we 

de regels van het RIVM in acht nemen. 

6. ZINGEN TIJDENS DE DIENSTEN 

i. Zingen is voor ons een belangrijk onderdeel van de dienst, maar op dit 

moment staat het nog ter discussie of het wel verstandig is om te doen. 

Als kernteam hebben wij besloten om eerst de kerkdiensten op te 

starten zonder zang. Dit betekent dat we om 10:30 uur direct beginnen 

met het Woord. Na de opstartperiode zullen we dit evalueren met het 

kernteam en kan hier iets anders uit voortkomen. 

Ons hart verlangt er namelijk enorm naar om weer samen met elkaar te 

zingen en te juichen voor onze geweldige God, dus we hopen hier snel 

een andere beslissing in te kunnen nemen. Als we ons allemaal netjes 

aan het protocol houden kan dat zomaar eerder zijn dan verwacht! 

7. HYGIENE       

Dit is een van de belangrijkste aspecten om de kerkdiensten weer verantwoord 

te laten plaatsvinden. Als kerk hebben we hier de nodige materialen voor 

aangeschaft, maar het is ook belangrijk dat we met elkaar extra alert zijn op de 

hygiëne. We willen u daarom ook vragen om thuis alvast uw handen te 

wassen en gebruik te maken van het toilet zodat dit zoveel mogelijk beperkt 

blijft in de gemeente. 

 

A. De kapstokken zijn weggehaald, uw jas hangt u over uw stoel. 

i. De jassen van de crèchekindjes mogen in hun persoonlijke bak worden 

geplaatst zodat de crèchewerkers de jasjes aan het einde van de dienst 

alvast aan kunnen trekken. Dit in verband met de looproute om het 

gebouw weer te verlaten; 

ii. Jassen van kinderen mogen mee naar boven, zodat ze die daar over 

hun stoel kunnen hangen en ze deze aan het einde van de dienst ook 

weer gelijk aan kunnen trekken. Dit in verband met de looproute om 

het gebouw weer te verlaten. 

 

B. Toiletten  

i. De toiletten op de 1e verdieping aan de voorkant van ons gebouw zijn 

de komende periode gesloten. We houden dan nog 3 toiletten over: 

1. Het toilet naast de keuken. 

2. Het toilet in de pastorie 
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3. Het toilet op de 1e verdieping aan de achterkant van het gebouw (bij 

de zondagschoollokalen); 

ii. In elk toilet hangt een handdoekdispenser; deze doekjes zijn bestemd 

om uw handen mee af te drogen; 

iii. Op elk toilet staan kleine (afgesloten) pedaalemmers om de papieren 

handdoekjes in te gooien. Gooi deze NOOIT in het toilet; dit kan 

namelijk een verstopping veroorzaken zoals we in het verleden hebben 

meegemaakt; 

iv. Aan ouders met jonge kinderen vragen we ook nadrukkelijk om dit aan 

te leren aan hun kinderen, zodat we echt een verstopping kunnen 

voorkomen. Dit heeft de kerk namelijk een paar jaar geleden flink wat 

geld gekost.  

 

C. Schoonmaak 

i. Zoals altijd zal er na de dienst schoongemaakt worden door onze 

schoonmaakteams. Aangezien we niet met een volledige bezetting zijn, 

kan het ook heel goed zijn dat wij aan het einde van de dienst een 

beroep op u doen om te helpen met schoonmaken. Vele handen 

maken licht werk en we hopen en verwachten dat we dan ook op u 

kunnen rekenen, zodat niet steeds dezelfde mensen aan de beurt zijn, 

maar we dit echt als gemeente SAMEN dragen. 

ii. Als NTG vinden we het belangrijk om ervoor te zorgen dat u op een 

fijne en hygiënische manier kunt schoonmaken. De spullen die wij als 

kerk aanleveren voor schoonmakers zijn: 

1. Wegwerphandschoenen 

2. Mondkapjes (geen verplichting, maar voor degenen die dit 
prettig vinden) 

3. Genoeg voorraad van alle schoonmaakartikelen 
 

D. Desinfectiezuil/ desinfectiepompjes 

i. Ondanks dat we u vragen om thuis uw handen te wassen zal er bij de 

hoofdingang een desinfectiezuil staan waar iedereen zijn handen 

verplicht zal moeten reinigen. Deze zuil is contactloos en heeft een 

sensor waardoor niemand de zuil aan hoeft te raken; 

ii. Zoals eerder benoemd zullen de handjes van alle kinderen boven de 2 

jaar ook worden gereinigd en daarvoor zijn in de lokalen 

desinfectiepompjes te vinden. 

 


