
Protocol verhuur Stefanuskerk - voor andere groepen dan de eigen 

gemeente 

 
1. Beperkt aantal mensen en wie mogen naar binnen 

a. Er mogen 30 personen in de kerk aanwezig zijn, exclusief medewerkers. De koster mag 

de toegang weigeren aan boventalligen. 

b. Elke groep die binnenkomt heeft kennis genomen van dit protocol en stemt ermee in. 

c. Als iemand verkoudheidsklachten/griepachtige verschijnselen/koorts of verhoging heeft, 

mag diegene niet naar binnen; ook als een huisgenoot dergelijke ziekteverschijnselen 

heeft, mag diegene niet naar binnen. 

2. Van te voren 

a. De koster geeft plekken aan, waar gezeten kan worden. 

b. De koster heeft toilet en keukentje in de kerk afgesloten. De toiletten in Kerkenheem 

staan ter beschikking. 

c. Veiligheid en ontsmetting van materialen gebruikt door en voor huurder vallen onder 

verantwoordelijkheid van huurder. 

3. Binnenkomst in de kerk 

a. De koster kan vragen naar gezondheidstoestand gasten en mag gasten weren  met 

gezondheidsklachten. 

b. De koster laat mensen één voor één binnen (of een gezin gezamenlijk) en wacht met 

binnen laten van de volgende tot de smalle toegang weer leeg is. 

c. De garderobe wordt niet gebruikt, jassen gaan mee de kerk in. 

d. Bij de ingang van de kerk staat ontsmettingsgel klaar om de handen te ontsmetten. 

e. Vóór het betreden van de kerk zet men een mondkapje op tot men op zijn plaats zit. 

f. Men loopt naar de voorste rij waar nog plekken beschikbaar zijn. Opvullen van de kerk 

vanaf voren en vanaf de wand, zodat niemand langs elkaar heen loopt. 

4. Tijdens de bijeenkomst 

a. Eenieder blijft zo veel mogelijk op zijn plek zitten 

b. Mocht men toch door het gangpad moeten lopen, dan zet men zijn mondkapje op – voor 
verplaatsingen op het liturgisch centrum is dat niet nodig. 

c. Toiletgebruik alleen in Kerkenheem, volg de instructies voor zelf schoonmaken aldaar. 

5. Uitgaan van de kerk 

a. De achterste rijen gaan als eerste eruit, op aanwijzing van de koster. 

b. Bij het verlaten van de kerk zet men een mondkapje op tot men buiten is. 

c. Pas als de smalle doorgang leeg is, mag de volgende persoon/huishouden erdoor. 

d. De klokken worden pas geluid als de laatsten de hal verlaten hebben. 

6. Tot slot 

a. Bij calamiteiten dienen aanwijzingen van de dienstdoende BHV-er (meestal de koster) en 

van autoriteiten gevolgd te worden. 

b. Iedereen komt op eigen verantwoordelijkheid.  


