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Protocol gebruik Groevenbeek door EGE 

 
Algemene informatie  

Vanaf 20 september zullen er weer fysieke samenkomsten gehouden worden in Groevenbeek.  We 

houden 1,5 meter afstand. We hanteren bij de start een maximum van 100 inschrijvingen, zodat we 

inclusief medewerkers maximaal 120 bezoekers hebben. We bieden vaste zitplaatsen, reservering en 

gezondheidscheck vooraf.  

Samenkomst  

Per zondag zal er 1 samenkomst worden gehouden om 10.00u. Tijdens de samenkomst wordt er niet 

gezongen. Er mag wel geneuried worden, onder voorwaarde dat men dat met gesloten mond doet.  

De band is aanwezig om dit te begeleiden. De collecte vindt digitaal plaats. Bij de ingang en de 

uitgang staat een collectemandje waar gemeenteleden hun bijdrage in kunnen doen. We stimuleren 

vooral via Givt te geven.  

 

Avondmaal kan gevierd worden. Wijn wordt in apart bekertjes door mensen zelf gepakt. Stukjes 

brood liggen verspreid op een schaal en worden door de mensen zelf gepakt. Een speciaal team wijst 

de rijen aan van de mensen die naar voren mogen lopen. Per rij via de ene kant naar voren en via de 

andere kant weer in de rij. We starten eerst de gewone samenkomsten op en bepalen dan vanaf 

wanneer er weer avondmaal gevierd zal worden.  

Opdragen kan weer plaatsvinden. Degene die het opdragen verzorgt blijft op afstand van de ouders. 

Ook de baby wordt niet vastgehouden, omdat deze dan overgedragen moet worden en er geen 1,5 

meter afstand kan zijn.  

 

We vragen het nieuwe OT om richtlijnen te bepalen voor de doopdiensten.   

Registeren  

Via MijnEGE schrijven mensen zich in voor de betreffende dienst. Alle gemeenteleden en bezoekers 

mogen zich één keer per drie weken inschrijven. Team digitaal beheert deze inschrijvingen. Er is ook 

een mogelijkheid om je telefonisch in te schrijven, voor diegenen die dat niet via Kerkspot kunnen 

doen. Henny Janssen is bereikbaar voor telefonische inschrijving op 0341-557861 of 06-25150112. 

Vanaf vrijdagochtend gaat de inschrijving op MijnEGE open als er nog plek is voor de direct daarop 

volgende zondag voor iedereen die wil. Kinderen moeten ook geregistreerd worden. Kinderen van 0-

4 mogen alleen komen als hun ouders ook aanwezig zijn. Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn iedere week 

welkom. Bij de registratie wordt gevraagd of mensen coronaklachten hebben. Zo ja, dan kunnen zij 

zich niet inschrijven. Bij inschrijving via Kerkspot ontvang je een (digitale) ticket die meegenomen of 

getoond moet worden op de zondag, zodat we bij de ingang geen lijsten hoeven in te vullen voor de 

verplichte registratie. 

Opbouwen 

Er worden rijen stoelen klaargezet. Tussen de rijen zit 1,5 meter afstand. Kosters letten op ventilatie 

en zetten ramen en deuren zoveel mogelijk open.  

Voor de samenkomst 

Het welkomstteam begroet de mensen. Mensen met corona gerelateerde klachten mogen de kerk 

niet bezoeken. Alle mensen komen binnen via de hoofdingang worden direct naar hun stoel begeleid. 

Houdt rechts aan tijdens het binnenkomen. Eerste mensen gaan vooraan zitten en zo maken we het 
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gebouw vol tot achteraan. In de rijen worden steeds 2 stoelen leeg gelaten. Mensen uit één 

huishouden mogen bij elkaar zitten.  

Jassen worden zoveel mogelijk thuis gehouden en anders op de eigen stoel gehangen.  

Kings’s Kids  

Kinderen worden direct voor aanvang van de samenkomst naar hun eigen lokaal gebracht. Ouders 

volgen de pijlen die op de trappen zijn aangebracht. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én 

tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Kinderen worden pas na afloop weer opgehaald. 

Ouders van de onder- en bovenbouw kinderen komen niet in de lokalen, maar wachten op het 

lesplein. Ouders van de baby’s, dreumesen en peuters brengen hun kind wel in het lokaal. Maximaal 

1 ouder per kind en maximaal 3 ouders tegelijk in het lokaal.  

Xtradienst Shekinah 

Er zal regelmatig een Xtradienst zijn in de kunstaula. Daarvoor zal een eigen ingang gebruikt worden, 

Shekinah verzorgt hierover de eigen communicatie over naar de jeugd. 

Na de samenkomst 

Na afloop van de samenkomst volgen de gemeenteleden de aanwijzingen van het welkomstteam en 

de aangegeven route op de grond om de zaal te verlaten. Mensen die direct naar huis gaan verlaten 

het gebouw direct via de hoofdingang. Houdt hierbij rechts aan. Mensen die hun kinderen ophalen 

doen dit boven. Mensen die koffie willen drinken schuiven aan in de rij bij de koffie (op 1,5 meter 

afstand) en lopen vervolgens via het nieuwe gedeelte naar buiten om koffie te drinken.  

Hygiëne  

Bij binnenkomst staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten, dis is verplicht voor 

iedereen. Gemeenteleden beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk. Bij de toiletten 

staan reinigingsmiddelen klaar zodat iedereen zelf het toilet na gebruik kan reinigen.  

In geval van noodsituaties zijn er mondkapjes en handschoenen beschikbaar voor de BHV’er.  

Vervoer 

Mensen die opgehaald worden voor de samenkomst mogen bij elkaar in de auto zitten. We 

adviseren een mondkapje te dragen.  

 

 

 

 


