
 versie 1.0 

REGELS EN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN EBEN-HAËZER EN PRO REGE 
namens de gezamenlijke kerkenraden en beheerders 
voor jeugdwerk, verenigingen, commissies en andere gebruikers 

 
 
Gezondheidsklachten 

a) wees duidelijk over het voorschrift dat mensen met klachten (verkoudheid etc.) of 
met een huisgenoot die koorts of corona heeft, thuis moeten blijven; laat zo iemand 
niet binnen, tenzij diegene recent een negatieve testuitslag heeft gekregen 

 
Anderhalvemeter 

b) de afstandsregel maakt onderscheid tussen kinderen t/m 12 jaar, jongeren tot 18 
jaar, volwassenen en huisgenoten (zie informatie overheid) 

c) richt vóórdat de bezoekers binnenkomen de ruimte zó in dat de geldende afstandre-
gels in acht genomen kunnen worden en voor iedereen duidelijk is waar men mag zit-
ten [er zijn 1,5m-latten beschikbaar als hulpmiddel] 

d) ter indicatie: in de grote zaal van Pro Rege (met dichte vouwwand) kunnen in kring-
opstelling maximaal 12 à 15 volwassenen; in de dubbele zaal van Eben-Haëzer kun-
nen in kringopstelling maximaal 20 à 25 volwassenen 

e) voor 18 jaar en ouder: probeer onnodig geloop te vermijden, laat ieder zoveel moge-
lijk op zijn plaats blijven zitten 

f) als er meerdere groepen tegelijk in het gebouw zijn, probeer de groepen gescheiden 
te houden (bijv. met afspraken over inganggebruik bij aankomst en vertrek) 

g) wanneer er koffie e.d. wordt geschonken, laat dit door één persoon of door weinigen 
verzorgen; denk na hoe je dit zó kunt organiseren dat men niet te dicht bij elkaar 
komt; ruim ook niet met z’n allen op, maar doe dat met weinigen; je kunt ook hele-
maal afzien van consumpties 

h) als de garderobe wordt gebruikt, schenk aandacht aan het afstand houden daar 
 
Reiniging 

i) na afloop moeten alle gebruikte tafels en deurklinken worden afgenomen met de 
(wegwerp-)hygiënedoekjes die daarvoor in het gebouw liggen 

j) indien het toilet is gebruikt, moeten de wc-bril, doortrekknop en kraan worden afge-
nomen met een hygiënedoekje 

 
Ventilatie 

k) voor zover de omstandigheden het toelaten, probeer te zorgen voor verversing van 
lucht door ramen en deuren open te zetten; zet bij gebruik van de grote (dubbele) 
zaal in Eben-Haëzer de ventilator aan én bij vertrek weer uit 

 
Zingen 

l) binnen mag er niet met een groep samen worden gezongen (behalve in de kerk en 
daar alleen zacht en in beperkte duur); met kinderen t/m 12 jaar mag wel worden 
gezongen 

m) de koren dragen op dit vlak een eigen verantwoordelijkheid voor hun beleid 
 
Omgangsregel 

n) ga ook respectvol met elkaar om als de één strenger is in de maatregelen dan de an-
der; neem het serieus als iemand aangeeft zich niet prettig of veilig te voelen bij de 
gang van zaken 

 


