
CORONA-gebruiksplan “Anderhalvemeterkerk” 

BaptistenGemeente Texel 

 
Algemene regels per 1 juli 2020 voor activiteiten binnen die voor ons van toepassing zijn 

 We houden 1,5 meter afstand van anderen. 
o Uitzonderingen hierop zijn: 

 mensen die tot 1 huishouden horen 
 kinderen tot en met 12 jaar onderling én tot volwassenen 
 Jongeren tot 18 jaar onderling 

 
 Maximaal 46 personen in de kerkzaal (exclusief medewerkers). 
 Maximaal 13 personen in de koffiezaal. 
 Hard (mee)zingen groepsverband is niet toegestaan. 
 Bij klachten: blijf thuis. Hoest/nies in je elleboog. 

 

Gebruik gebouw door de weeks 

 Reserveren kan bij Joke Drijver via app of mail: 
o  app: 06-83350662 
o  Mail: planningbgt@gmail.com 

 Bij binnenkomst gelijk handen desinfecteren. Dit kan in de hal. 
 Zorg voor ventilatie. Ramen open en ventilator aan. 
 1.5 meter afstand van elkaar blijven handhaven. 
 Achteraf aangeraakte materialen schoonmaken (zie schoonmaak plan). 
 Ramen sluiten en ventilator uit. 

 

Bidstonden 

 Er is een coördinator aanwezig. 
 Tot 13 personen vindt de bidstond in de koffiezaal plaats. 
 Bij meer dan 13 personen vindt de bidstond in de kerkzaal plaats. 
 Bij binnenkomst handen desinfecteren. 
 De stoelen zijn op 1,5 meter van elkaar klaargezet.  
 De coördinator geeft aan waar iedereen kan plaatsnemen. 
 Jassen meenemen naar de zitplaatsen, garderobe wordt niet gebruikt. 
 Als er bij binnenkomst van het gebouw nog niet voldoende ruimte is in de hal, wordt 

er buiten op afstand van elkaar gewacht. 



 Bij het verlaten van het gebouw vertrekken degene die het dichts bij de uitgang 
zitten als eerste. De coördinator zal dit aansturen. 

 Gebruik toilet zoveel mogelijk zien te voorkomen, reinigen na gebruik (zie 
schoonmaakplan). 

 Avondmaal, zie bijlage: Protocol Avondmaal Zomer. 

 

Zondagse diensten 

 De diensten worden in ieder geval tot 1 september op donderdag opgenomen en 
zondags om 10.00 uur via ons YouTube kanaal, Baptisten Texel, uitgezonden. 

 In augustus wordt bekeken hoe vanaf 1 september 2020 de diensten vorm zullen 
krijgen. Het protocol zal hiervoor dan ook worden aangepast. 

 

Schoonmaakplan 

 Bij binnenkomst staat in de hal op een statafel desinfecterende handgel. Iedereen die 
binnenkomt is verplicht de handen te desinfecteren. 

 In de keuken en in de toiletten hangen papieren handdoekjes. 
 In de toiletten liggen desinfecterende doekjes. Na gebruik van het toilet moet 

hiermee de kraan, deurklink en wc bril worden afgenomen. 
 Bij gebruik van ruimtes door de week; dient het team wat de ruimte gebruikt, zelf 

ook de aangeraakte materialen schoon te maken.  
 Na de bidstond wordt de kerk schoongemaakt volgens het reguliere 

schoonmaakplan.  Hierbij extra aandacht voor de wc’s, keuken en deurklinken. 
Prullenbakken legen en schoonmaken. Hiervoor kan een algemeen reinigingsmiddel 
worden gebruikt. 

 

Communicatiemiddel 

 In de kerk hangen op diverse plaatsen posters waarbij men wordt herinnerd aan het 
protocol. 

 Vermelding op de website. 
 Per mail wordt het protocol verstuurd naar alle gemeenteleden. 
 Er ligt een uitgeprinte versie in de kerk. 


