
      

 

 

Veel gestelde vragen (en antwoorden)

 

Is er een protocol of gebruiksplan 

beschikbaar? 

Ja, deze vind je op onze website 

www.parousiadenbosch.nl/corona. Deze is wat 

formeler, maar bevat de plattegronden en 

looproutes. 

Waar kan ik meer details vinden over de 

zaalindeling en looproutes? 

Deze hebben we vanwege alle details in het 

gebruiksplan opgenomen.  

Ben ik zeker van een plaats als mijn groep 

“ingeroosterd” is? 

Ja. Het aantal huishoudens in de groepen past 

in de zaal. In de eerste periode houden we hier 

wat speling in, om mensen aan de deur niet 

teleur hoeven te stellen. 

Waarom werken we met roosters en niet met 

inschrijving? 

Meerdere groepen hadden de afgelopen tijd 

contact met elkaar. Door hen bij elkaar in te 

delen, hopen we de verbinding te versterken. 

We willen ook voorkomen dat mensen onnodig 

bescheiden zijn en zich niet opgeven en 

daardoor diensten missen. We evalueren deze 

aanpak gedurende juli en overwegen dan ook 

andere manieren. 

Ik kan niet op de ingeplande zondag. Mag ik 

ruilen/spontaan langs komen? 

Op dit moment helaas niet. Het rooster is 

ingedeeld op basis van groepsgrootte en 

hoeveelheden kinderen. We realiseren ons dat 

dit nu met vakanties kan betekenen dat je in 

juli nog niet kunt komen. 

Moet ik een mondkapje op in de dienst? 

Nee, tenzij je daar zelf behoefte aan hebt. Het 

kan zijn dat ondersteunende mensen dit wel 

doen, omdat zij zich door de rijen bewegen. 

Bijvoorbeeld bij het gebruiken van een 

microfoon bij een ALV. 

 

Is de garderobe toegankelijk? 

Nee, vooralsnog gebruiken we die niet. Heb je 

een jas bij je, hang die dan over je stoel. 

Kan ik naar het toilet? 

Omdat we beweging willen minimaliseren, is 

het verzoek om zo min mogelijk gebruik te 

maken van het toilet tijdens de dienst, ook 

omdat de dienst vrij kort zal zijn. De toiletten 

zijn wel toegankelijk, maar beperk gebruik bij 

voorkeur. We maken de toiletten één keer 

schoon tijdens de dienst (en uiteraard voor en 

na de dienst). Houd je ook hier s.v.p. aan de 

looproute. 

Is er koffie na de dienst? 

Zeker wel! Dit is na de dienst buiten (als het 

weer het toelaat). Bij het verlaten van het 

gebouw staan tafels klaar bij de koffiehoek, 

waar je koffie, thee en toebehoren kunt 

pakken. Materialen kun je weggooien in bakken 

die we buiten plaatsen.  Een tweede kop koffie 

is nu helaas nog geen optie vanwege de 

looproute. 

Waarom is het koffiemoment buiten? 

We hebben meerdere opties onderzocht, en de 

conclusie is dat een vrij model in de 

buitenlucht nu de beste optie is. Ontmoet 

elkaar rondom het gebouw en zorg met elkaar 

voor voldoende afstand. Uiteraard gaan we 

ervan uit dat iedereen zijn/haar beker e.d. 

weggooit in de daarvoor bedoelde bakken. 

Hoeveel mensen kunnen er komen? 

We moeten rekening houden met looproutes 

en voldoende afstand tussen stoelen. We zijn 

hierdoor beperkt tot 32 huishoudens voor de 

diensten. Een huishouden kan één of meerdere 

personen bevatten. De maximale zaalcapaciteit 

ligt rond de 80 mensen. Meer details lees je in 

het gebruiksplan. 
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Wordt er avondmaal gehouden? 

Dit willen we heel graag. We denken na hoe we 

dit kunnen regelen binnen de richtlijn van 1,5 

meter. In juli doen we dit nog niet. 

Is er een collecte? 

Ja, we denken dat we hier in de looproute naar 

buiten een oplossing voor hebben. 

Hoe wordt het kinderwerk georganiseerd? 

Het liefst gaan de kinderen zelf  naar de 

tienerruimte, maar dat kan niet voor alle 

leeftijden. Alle kinderen, behalve de crèche, kun 

je wegbrengen tot aan de tienerruimte. Ze 

worden hier centraal ontvangen. Loop daarna 

via de gang naar de nooduitgang en dan naar 

buiten. Via de hoofdingang ga je weer naar 

binnen. Er is een aangepast programma en er 

wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld. 

Hoe zit het met de crèche? 

Er is ruimte om de kleinsten in de crèche op te 

vangen. De ingang is via het slaapgedeelte (deur 

zal open staan) en na het wegbrengen loop je 

door de gang en via de nooduitgang naar buiten. 

Ophalen werkt op dezelfde manier. De 

slaapruimte wordt tijdelijk in een andere ruimte 

ingericht. 

Is er mogelijkheid voor gebed na de dienst? 

In de eerste weken nog niet op de vertrouwde 

manier. We hopen dit snel weer op te starten. 

Natuurlijk kun je altijd iemand aanspreken na de 

dienst en vragen om voor je te bidden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe ziet de dienst eruit? 

De eerste weken tonen we de video die  

vergelijkbaar is met de videoboodschappen die 

nu ook op Youtube beschikbaar worden gesteld. 

De dienst is hierdoor vrij kort. Wel openen we de 

diensten vanaf het podium. We kijken of het 

mogelijk is om vanaf september ‘live’ sprekers in 

de dienst te hebben (mits we dan ook Youtube 

livestreaming kunnen realiseren voor de 

thuisblijvers). 

Mogen we meezingen met de muziek? 

Nee, zingen is helaas niet toegestaan, omdat de 

te hanteren afstand daarbij groter moet zijn dan 

bij praten en er nog veel onduidelijk is over de 

risico’s van zingen. 

Hoe worden de diensten verder uitgebouwd? 

We willen graag steeds meer als vanouds een 

dienst hebben met elkaar. We evalueren elke 

paar weken de mogelijkheden hiertoe en 

houden jullie via deze brieven op de hoogte. 

Ik wil iets in het kerkgebouw organiseren met 

mijn kring, hoe gaat dat? 

Vanuit de corona coördinatie bieden we hier nu 

geen ondersteuning in of kaders voor. Mocht je 

gebruik willen maken van het kerkgebouw, 

neem dan even contact op met Conny Hendriks 

om te kijken of er ruimte is. 


