
CORONA-gebruiksplan “Anderhalvemeterkerk” vanaf 1 november 2020 

 

Algemene regels per 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 30 personen per activiteit, exclusief medewerkers, inclusief kinderen 
 Zingen is niet toegestaan 
 Bij klachten: blijf thuis. Hoest/nies in je elleboog (zie bijlage 1) 

 
 
Mondkapjes 

Het dragen van een mondkapje op zondag of tijdens een andere doordeweekse 
bijeenkomst in     ons gebouw is niet verplicht en wordt niet geadviseerd.  
Door de uitvoering van het protocol onder begeleiding van de coördinatoren, is er 
een minimale beweging van mensen in het gebouw.  
Hierdoor achten wij het dragen van een mondkapje niet noodzakelijk tijdens onze 
samenkomsten.   
Willen bezoekers toch met een mondkapje naar de kerk willen komen, dan zijn 
bezoekers hier uiteraard vrij in en zullen we dit ook zeker respecteren.  

 

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/Bijbelstudies 

 Er is een coördinator aanwezig 
 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 degen 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) 

 

Zondagse diensten 

 Iedere zondag wordt er om 10.00 uur een dienst gehouden in het gebouw, daarnaast 
zal er een livestream worden verzorgd. Deze is te volgen via het YouTube kanaal, 
Baptisten Texel 

 De gemeente leden zijn in 2 groepen verdeeld en worden om de week uitgenodigd. 
Wanneer iemand niet in de gelegenheid is om te komen dient hij/zij zich voor vrijdag 
18.00 uur af te melden op baptistentexel@gmail.com 

 Maximaal 30 gemeenteleden kunnen per zondag de dienst bezoeken. Dit is inclusief 
kinderen, exclusief medewerkers 

 Gemeenteleden die niet structureel naar de dienst komen kunnen zich tot vrijdag 
18.00 uur aanmelden op baptistentexel@gmail.com 

 De coördinator is om 9.00 uur aanwezig. Deze zet ramen, ventilatieroosters open. 
De ventilator op hoogste stand 

 De stoelen zijn volgens het stoelenplan klaargezet 
 De voorste rij stoelen en de stoelen langs de koffiezaal is gereserveerd voor de 

muziekgroep en de overige die een taak hebben. 
 Krijtstoepbord buiten plaatsen met welkom en 1.5 meter afstand 
 Als er bij binnenkomst van het gebouw nog niet voldoende ruimte is in de hal, wordt 

er buiten op afstand van elkaar gewacht 
 De deurdienst geeft aan of je naar binnen kan en vraagt naar de gezondheid 
 Bij binnenkomst handen desinfecteren 
 De coördinator geeft aan waar iedereen kan plaatsnemen. Er zal van de verste 

plekken vanaf de ingang naar de ingang toegewezen worden. 
 Jassen meenemen naar de zitplaatsen, garderobe wordt niet gebruikt 
 Het muziekteam verzorgt de muziek en zang, meezingen is niet toegestaan 
 Tijdens de dienst blijft iedereen zitten 
 Avondmaal, zie protocol avondmaal (bijlage 2) 
 Na afloop verlaat iedereen de kerk rij voor rij. De coördinator geeft aan in welke 

volgorde  
 We verlaten meteen het gebouw en er wordt na afloop geen koffie gedronken. 
 De coördinator sluit deels de ramen en deuren en zet de ventilator uit 

 



Dopen 

Tijdens een doopdienst zal de voorganger samen met één andere oudste de 
anderhalve meter-maatregel richting de dopelingen loslaten.  
Dit zal alleen tijdens het korte moment van de doop door onderdompeling zijn.  
Na het verlaten van het doopbassin zal de afstand van anderhalve meter weer in acht 
worden genomen.  

 

Schoonmaakplan 

 Bij binnenkomst staat in de hal op een statafel desinfecterende handgel. Iedereen die 
binnenkomt is verplicht zijn 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 weer schoon te maken  
 Maandag 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bijlage 1 

 

1. Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende 
(milde) klachten: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)? 

 

2. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met  koorts en/of 
benauwdheidsklachten? 

 

3. Heeft u het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de 
afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

 

4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

 

5. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 
nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2 

Protocol Viering Avondmaal       Baptisten Gemeente Texel 

Druivensap 

Gezien het feit dat we rekening willen houden met iedere persoon die welkom is aan het avondmaal en we het 
zorgvuldig willen voorbereiden en van tevoren willen klaarzetten, hebben we er voor gekozen om alleen druivensap 
te gebruiken en geen wijn. 

Voorbereiding Avondmaal 

Degene die het avondmaal voorbereidt heeft handschoenen aan of heeft zijn handen grondig gewassen volgens de 
voorschriften.  
Het brood wordt op een hygiënische manier in kleine stukjes gesneden met een mes en verdeeld op de schaal of 
schaaltjes.  
Het druivensap wordt in kleine plastic bekertjes geschonken. Daarna worden de schalen en de bekertjes klaargezet 
op de daarvoor bestemde tafel(s).  

Viering in de koffiezaal 

Wanneer we met een kleine groep(maximaal 13 personen) het avondmaal vieren in de koffiezaal, zullen we het 
brood en de druivensap op een tafel middenin de ruimte neerzetten. De stoelen staan in een grote kring op 
anderhalve meter afstand van elkaar om de tafel heen.  

Degene die het avondmaal bedient zal achter de tafel gaan staan om het avondmaal te bedienen. Hij zal symbolisch 
een stukje brood breken en dat apart van het andere brood leggen op een ander schaaltje. 

Degene die het avondmaal bedient zal daarna weer plaatsnemen op zijn eigen stoel en geeft iedere deelnemer één 
voor één de gelegenheid van zijn stoel op te staan om een stukje brood te pakken van de schaal op tafel. Op deze 
manier kunnen we de anderhalve-meter-maatregel waarborgen. Wanneer iedereen een stukje brood heeft gepakt 
zal er gezamenlijk gegeten worden.  

Daarna zal degene die het avondmaal bedient weer opstaan en achter de tafel gaat staan om symbolisch een klein 
beetje druivensap in te schenken in een aparte beker, die niet gebruikt zal worden door de deelnemers.  

Degene die het avondmaal bedient zal daarna weer plaatsnemen op zijn eigen stoel en geeft iedere deelnemer één 
voor één de gelegenheid van zijn stoel op te staan om een bekertje met druivensap te pakken van de tafel. Op deze 
manier kunnen we de anderhalve-meter-maatregel waarborgen. Wanneer iedereen een bekertje heeft zal er 
gezamenlijk worden gedronken.  

Viering in de kerkzaal 

Wanneer we met een grotere groep(meer dan 13 personen) het avondmaal vieren, zullen we dit doen in de kerkzaal. 
We zitten dan niet in een kring, maar de stoelen staan dan hetzelfde opgesteld als bij een samenkomst op 
anderhalve meter afstand. Tussen de rijen met stoelen in staan tafels, waar kleine schaaltjes met stukjes gesneden 
brood klaar staan.  
Ook staan er kleine bekertjes met druivensap op de tafel.  

Degene die het avondmaal bedient zal achter de avondmaalstafel op het podium gaan staan om het avondmaal te 
bedienen. Hij zal symbolisch een stukje brood breken, dat hij zelf kan gebruiken. Daarna zal hij iedereen in de zaal de 
gelegenheid geven om om beurten een stukje brood van de tafel voor zich te pakken. Wanneer iedereen een stukje 
brood heeft gepakt zal er gezamenlijk gegeten worden.   

Degene die het avondmaal bedient zal daarna symbolisch een klein beetje druivensap inschenken in een beker, die 
hij zelf kan gebruiken.  
Daarna zal hij iedereen in de zaal de gelegenheid geven om om beurten een bekertje met druivensap van de tafel 
voor zich te pakken. Wanneer iedereen een bekertje met druivensap heeft gepakt zal er gezamenlijk gedronken 
worden.   


