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Inleiding 
In dit document wordt beschreven hoe de Ezra Gemeente te Nijverdal, gevestigd aan de 
Koersendijk 1, 7443 PR, te Nijverdal (het Advendohuis) maatregelen treft om haar 
samenkomsten vanaf 8 juni 2020 te hervatten. We willen dit doen op een manier 
waarop de kans van verspreiding van Covid-19 wordt geminimaliseerd en risico’s zoveel 
mogelijk worden beperkt. Ten allen tijden zal rekening worden gehouden met de 
besluiten en adviezen van de overheid en RIVM, alsmede met het lokale 
uitvoeringsbeleid van de gemeente Hellendoorn. Als voorbereiding is contact geweest 
met dhr. Remko Kuiper, van de gemeente Hellendoorn, en is een checklist toegestuurd. 
We hopen middels dit document uit te leggen dat hervatting van de samenkomsten op 
zorgvuldige wijze is voorbereid. Om deze samenkomsten goed te laten voorbereiden zijn 
de volgende stappen genomen. 
 
Situatieschets 
Het Advendohuis is gelegen aan een groot evenementen terrein. Er zijn op het grote 
parkeerterrein voldoende parkeerplaatsen beschikbaar (>100).  Bij binnenkomst 
bevinden zich de garderobe en toiletten in de hal. Een dubbele deur leidt naar de grote 
zaal waar de dienst plaatsvindt. Deze ruimte heeft een netto oppervlak van 134 m2. (zie 
figuur van situatieschets bij binnenkomst (figuur 1a;b) 
 
Voorbereiding 
Gasten worden voor aanvang gemaild of gebeld en dienen zich aan te melden voor de 
dienst. Onaangemelde gasten kunnen de samenkomst niet bijwonen. In deze mail wordt 
gevraagd om de volgende informatie te verstrekken: 

1. Bent u van plan te komen 
2. Hebt u last van verkoudheid, koorts of algehele malaise 
3. Bent u recent in contact geweest met personen die het Covid-19 virus dragen? 

Tevens wordt de informatiebrief (bijlage 1) verstuurd met de mail met de vraag deze 
uitgebreid door te lezen. 
Voor de dienst aanvangt zullen tenminste twee kosters de gasten helpen het beleid goed 
uit te voeren. Corona verantwoordelijke is Remko Soer. De stoelen zijn op een vast 
plaats op 1.60 van elkaar geplaatst en gedesinfecteerd. Er is in de ruimte van 134 m2 
voldoende ruimte om 25 gasten te herbergen met voldoende ruimte. (4 rijen van 6 
stoelen; achterste rij 7 stoelen) + 1 tafel met beamer. 
 



 
 
Figuur 1 a;b: Bij binnenkomst staat er een tafel met ontsmettingsmiddel en twee 
prullenbakken. Rechts zijn de deuren te zien (a). Bij binnenkomst in de grote zaal staat 
direct een tafel met daarop ontsmettingsmiddel en prullenbak (b). 
 
Binnenkomst 
Parkeren gebeurt op het parkeerterrein en voor het Advendohuis. Er wordt geparkeerd 
met minimaal 1 parkeerplaats ertussen. Er wordt aangegeven maximaal tien minuten 
voor aanvang van de dienst (10.00 uur) aanwezig te zijn en niet buiten in groepen te 
praten met elkaar. De buiten en binnendeuren (beide dubbele deuren) zijn geopend 
zodat mensen de deuren niet hoeven aan te raken. Een koster die goed op de hoogte is 
van het beleid vraagt gezondheidsklachten uit en leidt de gasten per huishouden de 
garderobe in. Er wordt gevraagd om de jas op te hangen en plaats te nemen in de zaal. 
De instructie is dat gasten van voor naar achteren de zaal vullen, en doorlopen tot het 
einde. Bij binnenkomst is er zowel in de garderobe als in de grote zaal een tafel met 
ontsmettingsmiddel om de handen te ontsmetten. 
 



Toiletbezoek 
Er wordt gevraagd om toiletbezoek thuis te doen en waar toch noodzakelijk voor dienst. 
Er is voldoende ontsmettingsmiddel in de toiletten aanwezig. Er wordt gevraagd 
deurklinken goed te ontsmetten en handen te desinfecteren. Er mogen geen gasten 
gelijktijdig gebruik maken van het toilet. 
 
Tijdens de dienst 
Gasten wordt gevraagd zoveel mogelijk op hun plek te blijven zitten. In verband met 
extra gevaar tijdens zingen, zal er tot nader order niet gezongen worden. 
 
Na de dienst 
Er is geen gelegenheid voor koffie, en de koffiedienst is niet aanwezig (tenzij als gast). 
De gasten worden gevraagd op de omgekeerde manier de zaal te verlaten als dat ze zijn 
binnengekomen en ook buiten niet in groepen te blijven praten. 
 
 
Bijlage 1. Checklist 
 
Basisregels 

 Verkoudheidsklachten /  keelpijn / benauwd / koorts? Blijf thuis! Check voorafgaand of 
iemand wel klachtenvrij is. Ook als iemand anders uit eigen huishouden klachten heeft, 
is diegene niet welkom.  Zie bijlage 2, huisregels samenkomst 

 

 Houd minimaal 1,5 meter afstand. Zie bijlage 2, huisregels samenkomst en 
paragraaf voorbereiding  

 
 

 Hoest en nies aan de binnenkant van je ellenboog. Zie bijlage 2, huisregels 
samenkomst 
 

 Was regelmatig je handen. Zie hygiëne maatregelen en bijlage 2, huisregels 
samenkomst 
 

 
Bezoekers / klanten: 

 Communicatie m.b.t. maatregelen: informatie staat op website, hangt bij de ingang en 
wordt binnen herhaald. 
Informatie hangt bij de ingang, in de garderobe en wordt voor aanvang van de 
dienst via mail gedeeld. 

 

 Aantallen: 
o Instructie klant of ze alleen moeten komen of met meerdere personen welkom 

zijn (kinderen, gezin / zelfde huishouden): Per huishouden, zie bijlage 2. 
o Maximum aantal mensen in het gebouw / op terrein 

(klanten/medewerkers/vrijwilligers): 25, zie situatieschets 
o Beheer het bezoekersaantal dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn. Is een 

tijdslimiet relevant? Niet van toepassing 
 

 Voorafgaand reserveren: Verplicht aanmelden voor aanvang via mail 
 

 Stimuleer pin of online betalingen: Collecte gaat via een tikkie 



 

 
Medewerker 

 De instructie aan medewerkers: Kosters worden geïnformeerd en beschikken over 
het goedgekeurde format ‘ Coronaprotocol dienst Ezra Nijverdal’ . 

 

 Maatregelen m.b.t. persoonlijke bescherming (bijv. een scherm, zorgen voor extra 
fysieke afstand tot klant, was regelmatig je handen, beschikbaarheid hygiënemiddelen 
etc.) Er is in iedere ruimte beschikbaarheid hygiënemiddelen. Gasten wordt 
gevraagd zo min mogelijk te verplaatsen (blijven zitten) 

 

 Er is een corona-verantwoordelijke aangesteld 
Corona verantwoordelijke is Remko Soer. Hij zal bij alle diensten aanwezig zijn. 
Bij afwezigheid zal een reserve worden aangesteld. 

 

 
Faciliteiten / gebouw 

 Hulpmiddelen t.b.v. het hanteren van 1,5 meter afstand van elkaar (bijv. tape, 
vloerstickers) Stoelen worden van te voren op 1.6 meter van elkaar gezet. Men 
neemt plaats op een stoel. 

 

 Kuchschermen bij balies NVT 
 

 Hoe bewegen mensen zich door het gebouw / op het terrein en hoe borg je dat 
mensen voldoende afstand houden (bijv. 1-richting route, aparte in- en uitgang). Zie 
paragraaf voorbereiding dienst. 

 

 Aanbod hygiënemiddelen/mogelijkheden: handendesinfectans, handschoenen, 
mogelijkheid om handen te wassen. Er zijn in iedere ruimte handendesinfecttans 
aanwezig. In toiletten is gelegenheid om 1 persoon gelijktijdig handen te laten 
wassen. Er is ontsmettingsmiddel aanwezig om stoelen en deuren voor- en 
achteraf schoon te maken.  

 

 Beleid m.b.t. gebruik toiletten.  Zie paragraaf toiletbezoek 
 

 Gebruik koffieautomaten. De koffie is niet beschikbaar. 
 

 Schoonmaak van contactoppervlakken . Voor en na de dienst worden alle 
contactoppervlakken, waaronder stoelen, deurklinken en toilet schoongemaakt 
door de koster. 

 

 Beleid m.b.t. garderobe. Zie paragraaf binnenkomst 
 

 Beleid m.b.t. gebruik zitplaatsen. Zie paragraaf binnenkomst 
 

 Ventilatie. Er zijn in het gebouw twee ramen die worden opengezet. Tevens zal de 
binnen- en buitendeur openblijven. 

 

 
 
 
 



 
Bijlage 2:  
 

Huisregels voor een veilige samenkomst Ezra 
Nijverdal 
 
1. Verkoudheidsklachten / keelpijn / benauwd / koorts? Blijf 

thuis! 

2. Meld je aan via mail als je de dienst wilt bezoeken 

3. Reis met 1 huishouden 

4. Maximaal 10 minuten voor aanvang aanwezig 

5. Ga voor vertrek naar het toilet 

6. Volg altijd de aanwijzing van de kosters 

7. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand 

8. Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen. Reinig je 

handen bij binnenkomst en vertrek 

9. Het is verleidelijk om nog na te praten op het 

parkeerterrein. Doe dit echter niet! 


