
Protocol Open Hof - Corona –oktober 2020 
Wijziging per 1-10-2020 in het rood 
 
Algemeen 

• NIET FIT? BLIJF THUIS!  

• Volg de pijlen en/of aanwijzingen (zie 
looproutes) -  

• Houd 1,5 meter afstand 

• Maak bij binnenkomst gebruik van de 
desinfectiezuil 

• Blijf niet hangen in de hal 

• Loop niet onnodig heen en weer 

• Maak bij vertrek tafels en deurkrukken van de 
gebruikte ruimte schoon 

 
Kerkzaal 

• Neem je jas mee de kerkzaal in 

• Laat 2 stoelen vrij tussen jou en de persoon 
naast je 

o Gezinnen (3 of meer personen) 
mogen bij elkaar zitten 

o Jongeren zitten bij het gezin  
o Gezinnen zitten in het middenvak (zo 

gebruiken we de stoelen het meest 
optimaal) 

• Gemarkeerde rijen niet gebruiken 
 
Keuken 

• Maximaal 2 personen in de keuken om 
koffie/thee te zetten, af te wassen, etc. 

• Maak gebruikte spullen na afloop goed 
schoon 

 
Toilet 

• Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet 
Als het niet anders kan: 

o Maximaal 2 personen bij de toiletten 
o Maak gebruik van de toiletten met 

een sticker op de deurMaak na afloop 

de bril en de deurkruk schoon met 
een reinigingsdoekje 
 

SideService 
• Jongeren gaan naar binnen en naar buiten via 

de nooduitgang in het jeugdhonk 

• Jeugdhonk en zaal 4 worden gebruikt om de 
1,5 meter afstand te kunnen realiseren  

 
En nog even dit: 

• Groepen die de Open Hof buiten de dienst 
gebruiken: sluit de deur als iedereen binnen is 
om ongenode gasten te weren 

• Zolang er geen duidelijkheid is over zingen bij 
1,5 meter afstand wordt er alleen gezongen 
door de voorzangers en voorganger 

 

Looproutes – alle zalen 
 
Bij de looproutes voor alle zalen geldt: volg de 
pijlen en/of aanwijzingen koster/beheerder 
Hieronder ook de omschrijving. 
 
Kerkzaal 

• Degenen die door de hoofdingang komen: 
o Door linkerdeur naar binnen en 

naar buiten 
o Vullen vanaf voorste rij (‘vaste 

plaatsen’ tellen in deze tijd alleen 
voor mensen met een medische 
reden) 

o Achterste rij als eerste naar buiten 
op aanwijzing van koster/oudste 
van dienst 

• Degenen die door de achterdeur komen: 
o Door rechterdeur naar binnen en 

naar buiten 
o Vullen vanaf voorste rij  
o Achterste rij als eerste naar buiten 

op aanwijzing van koster/oudste 
van dienst 

• De doven mogen wel op de vaste plek 
 

Avondmaal 
Let op aanwijzingen oudste van dienst 

• Vak bij doopvont 
o Voorste rij begint 
o via het gangpad de rij uit 
o Langs brood en wijn 
o via pad langs de muur terug 

 

• Middenvak: 
o Voorste rij begint 
o Via rechterpad naar voren 
o Langs brood en wijn 
o Via linkerpad de bank weer in 
o Delers brood en wijn schuiven op 

naar vak bij muziek 
 

• Vak bij muziek 
o Voorste rij begint (NB: eerste rij 

vrijlaten) 
o langs de muur de rij uit  
o Langs brood en wijn 
o via het gangpad terug 

 
 

 
 



De looproute voor onderstaande ruimtes geldt 
alleen als er meer dan 25 mensen in het gebouw 
zijn 
 
Keuken  

• Via hal en gangetje bij kapel naar binnen 

• Via deur bij de koelkast naar buiten 

• Niet door de keuken lopen als je daar niet hoeft te zijn 
 
Kapel, zaal 1-4, jeugdhonk 

• Via hal en gangetje bij kapel naar binnen 

• Langs kapel en achterste gang bij jeugdhonk naar buiten 
 
Toilet 

• Via hal en gangetje bij kapel naar binnen 

• Langs de wastafel naar buiten 
 
 

Na het testen van verschillende mogelijkheden 
lijken bovengenoemde looproutes het beste. 
Cora van Ieperen zorgt voor bewegwijzering, 
desinfectiemateriaal en posters met de algemene 
regels.  
Zijn er nog andere interessante opties of mist er 
nog iets? Stuur een e-mail het naar 
adkluyver@gmail.com 
 
Namens de kerkenraad, 
Annet de Kluyver 
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