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Protocol Brunch Voorhof  
opgesteld mei/ juni 2021 
 

In deze bijlage geven we weer hoe we als Brunch vanaf  juni 2021 onze activiteiten 

vormgeven in de Voorhof i.v.m. beperkingen n.a.v. corona. 

Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen:  

• Was vaak en goed je handen. 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

• Blijf thuis bij klachten en laat je snel testen 

Zaalindeling en binnenkomst 

 Er is een vaste zaalopstelling. In de zaal staan verdeeld tafels met aan beide 
zijden 1 of 2 stoelen. Er is in de kerkzaal plaats voor max. 60 bezoekers, incl. 
tieners. Daarnaast zijn er in de kerkzaal het muziekteam, kerkenraadsleden, 
de spreker en is er leiding van de Brunch.  

 Er wordt geen eten en drinken geserveerd of genuttigd.  

Er is geen ruimte voor ontmoeting in de hal. 

De kapstok wordt niet gebruikt, bezoekers houden hun jas bij zich. 

Er is een vaste looproute die d.m.v. pijlen op de vloer staat aangegeven. 

 Bij de ingang van de Voorhof staat een kerkrentmeester die het aantal en de 

namen van de bezoekers bijhoudt en hen de volgende vragen stelt: Heeft u 

koorts en/of verkoudheidsklachten? Heeft u gezinsleden die momenteel 

koorts en/of verkoudheidsklachten hebben? Indien een bezoeker een van 

deze vragen negatief beantwoordt wordt deze verzocht weer huiswaarts te 

gaan.  

Ook de vraag: wilt u in de dienst anderhalve meter afstand houden?   

Verder staat hier desinfectie middel voor de handen, wordt uitgelegd hoe het 

toiletbezoek werkt en dat men zijn jas bij zich moet houden. 

       We vragen de bezoekers om meteen na de dienst naar huis te gaan. 

 Tevens staan bij de ingang van de Voorhof een ouderling en een diaken die de 

mensen opvangen en een geschikte plek wijzen in de kerkzaal. 

 Vanaf 12 jaar draagt een ieder bij het verplaatsen een mondkapje. 

 Als mensen het toilet bezoeken, zetten ze het schuifje op de deur op 'bezet'.  

Op het mannen- en het vrouwen toilet max. 1 persoon tegelijk. 

 De 3 dienstdoende leden uit de kerkenraad worden vanuit het consistorie, 

diaconie en kerkrentmeesters afgevaardigd. 

 Voor de dienst worden er 2 of 3 personen gevraagd die na de dienst schoon 
willen maken 
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 We houden ons ten allen tijde aan de anderhalve meter afspraak. Dit geldt 
niet voor mensen die uit hetzelfde huisgezin komen. We spreken mensen er 
op aan als de voorschriften van het RIVM niet worden nageleefd 

 

Begeleiding 

 De muzikanten voeren de muziek uit. Daarnaast hebben we 1 of 2 

zangers/zangeressen. Max. 5 personen staan gezamenlijk op het podium. Er 

worden geen blaasinstrumenten gebruikt. De aanwezigen zingen niet mee, er 

is uitsluitend luistermuziek. 

Verder kan er van youtube gebruik worden gemaakt. 

De zangers hebben onderling een afstand van 3 mtr, naar de gemeente is de 

afstand 5 mtr.  

Indien de spreker gaat spreken gaan de zangers/zangeressen aan de kant. 

Bij het laatste lied mag er op praat niveau worden meegezongen. Hierna zal er 

direct worden geventileerd. 

 

Crèche/kinderprogramma en de tieners 

• We verzorgen een crèche en een kinderprogramma. Beide in hun eigen ruimte: 

in de crèche en in de consistorie. Crèche is voor de leeftijd tot 4 jaar en het kids- 

programma is in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. Gelijk na binnenkomst gaan de 

kinderen naar hun eigen ruimte. Evt. gebracht door een van de ouders. Indien 

nodig hebben de kinderen zelf voorverpakt eten en drinken bij zich.  

• Tieners maken de hele dienst mee. Voor hen hebben we een tienertafel. 

Meerdere tafels schuiven we tegen elkaar aan. 

 

Bij het verlaten van de kerkzaal 

 

• Als de dienst is afgelopen geven de kerkrentmeester en de diaken aan in welke 

volgorde de bezoekers de zaal verlaten. Het is de bedoeling dat bezoekers zo 

snel mogelijk de Voorhof verlaten. We houden gescheiden degene die hun kind 

gaan ophalen en die zonder kind de Brunch bezoeken. 

• Nadat de bezoekers vertrokken zijn wordt de zaal schoongemaakt. Tw: podium 

en daar aanwezige spullen (instrumenten, microfoons, collectepotten etc.) 

keuken, sanitair, deurkrukken, tafels, en leuningen van stoelen 

• Tussen de diensten is er min. een half uur nodig om te luchten. Bijv. deuren 

achterin open zetten en de luchtverversing aanzetten. 

 

Verantwoordelijkheid 

• De aanwezige kerkenraadsleden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van 

de Corona regels. Uiteraard kunnen zij anderen inschakelen.  

• Na een paar keer de Brunch gedaan te hebben wordt bovenstaande werkwijze 

geëvalueerd en evt. aangepast in overleg met het coronateam.  

 



Versie 1.0 —02 juni 2021 
 

• Indien er verder wordt versoepeld of verzwaard wordt e.e.a. aangepast aan 

de nieuwe uitgangspunten. 


