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Corona protocol Calvary Chapel Haarlemmermeer  
 
Door de mogelijke verspreiding van COVID-19 zijn wij genoodzaakt om veranderingen aan te 
brengen in onze erediensten op de zondagochtenden. Onze zondagsdiensten vinden plaats in 
het buurthuis het Contact te Sandestein 42 in Nieuw-Vennep. Wij willen onze zondagsdiensten 
hervatten op basis van de regels van het RIVM. Derhalve hebben wij het volgende protocol 
opgesteld. 
 
Op basis van het aantal geregistreerde (aspirant) leden verwachten wij ’s zondags maximaal ± 
45 volwassenen en ± 25 kinderen tussen 0-12 jaar. De verdeling per ruimte is als volgt: 

- Grote zaal  : 45 volwassenen 
- Crearuimte 1  : 10 (8-12 jarigen) 
- Crearuimte 2  : 10 (4-7 jarigen) 
- Vergaderruimte :   5 (0-3 jarigen) 

 
Op basis van de geregistreerde (aspirant) leden weten wij van tevoren wie er aanwezig kan zijn. 
Wanneer er sprake is van introducees zullen wij onze leden vragen om bij tijds aan te geven 
wie eventueel met een lid naar de ’s zondagsdienst mee komt. 
 
Schoonmaken: 

- We zullen de volgende zaken zelf extra schoonmaken: 
o Deurklinken 
o Stoelen 
o Koffiemachine, specifiek het touchscreen  

 
Gezondheid: 

- Mensen die verkoudheidsklachten hebben blijven thuis  
o Als gezinsleden klachten hebben blijft het gezin thuis en worden de regels van 

het RIVM verder thuis gevolgd  
- Men wast hun handen vaker dan normaal  
- Niezen en hoesten gebeurt in de eigen elleboog of een papieren zakdoek  
- Geen handen vasthouden tijdens de gebeden  
- Geen bidden na afloop van de dienst, waarbij men binnen de cirkel van 1,5 meter komt  
- Er zal geen maandelijkse potluck zijn, waarbij we samen eten   
- De collecte zal niet met de gebruikelijke collectezakken gebeuren, de collecte kan 

voorlopig alleen digitaal  
 
Looppaden:  

- De looppaden zoals door Maatvast aangebracht zullen in acht worden genomen 
- Er is 1 richtingsverkeer, ook in de gangen 
- Indien men naar het toilet moet, moet er ruimte gemaakt worden in de gang zodat er 

geen tegenliggers in de gang zijn  
 



 
 
 
Flierveld 120     |     2151 LJ  Nieuw Vennep     |     The Netherlands 

info@calvarychapel.nl  |  www.calvarychapel.nl 

Inrichting zaal:  
- De stoelen zullen in groepjes worden neergezet, zodat gezinnen bij elkaar kunnen 

zitten. Tussen de groepen wordt de 1,5m van de RIVM-richtlijnen in acht genomen, in 
alle richtingen  

- De kansel zal niet bij het grote witte scherm worden neergezet, maar richting de 
nooduitgang die rechts is als je door de normale ingang (bij de keuken) naar binnen 
komt 

- Door deze opstelling kunnen we de stoelen meer in een waaier door de gehele zaal 
plaatsen 

- De 1,5m afstand van de RIVM-richtlijnen wordt ook tussen leden van het muziekteam in 
acht genomen en daar wordt rekening mee gehouden in de grootte van de groep en de 
opstelling  

- Jassen worden over de stoelen gehangen, zodat er geen extra handeling is om jassen 
op te halen 

- Zoals het RIVM aangeeft (voor o.a. de inrichting en werking in de basisscholen) hoeven 
kinderen van de basisschoolleeftijd onderling en naar volwassene géén 1,5 m afstand 
te houden; hierdoor hoeven we ook na de dienst in de grote zaal met hen geen 
rekening te houden wat betreft de 1,5 m afstand regels 
 

 
Zondagsschool en crèche: 

- Zoals het RIVM aangeeft mogen kinderen van de basisschoolleeftijd en jonger na 15 
juni weer volledig samen spelen, ook met begeleiding van een volwassene. Dit zal ook 
worden gehanteerd voor de zondagsschool en de crèche  

- Zoals het RIVM aangeeft (voor o.a. de inrichting en werking in de basisscholen) hoeven 
kinderen van de basisschoolleeftijd onderling en naar volwassenen géén 1,5 m afstand 
te houden in de crearuimtes en vergaderzaal 

- Onze zondagsschool en crèche zullen zoals nu gesitueerd blijven in de crearuimtes en 
vergaderzaal 

- 1 Ouder brengt/haalt zijn/haar kind naar/uit de crèche, waarbij de 1,5m tussen 
volwassen gehandhaafd blijft. Hetzelfde geldt voor de zondagsschool 

- Er zal extra gelet worden op hygiëne 
- De crèche ruimte wordt zo ingericht dat er een gedeelte is waar moeders kunnen 

voeden, de 1,5m maatregel van het RIVM in acht nemende 
- Ouders mogen hun kinderen ophalen alleen als er geen andere ouders dat ook doen. 

Dat betekent dat er per gezin kinderen opgehaald worden  
 
Monitoring regels: 

- De hierboven genoemde maatregelen en de door Maatvast geleverde plattegrond 
zullen met de kerkleden gecommuniceerd worden 

- Leidinggevenden van onze kerk zullen continue toezien op de hierboven genoemde 
maatregelen en het protocol van Maatvast 

 
 
 


