Gebruiksplan van Rafael gemeenschap Joël in verband met voorkomen
van Covid-19 virus besmetting – versie 11 maart 2021
Basisregels
Houd 1,5 meter afstand. Begroet elkaar dus op afstand en blijf zoveel mogelijk op je plaats zitten.
Aanmelden
Om de 1,5 meter te kunnen waarborgen, zijn de diensten met 30 personen en moet je je van tevoren
aanmelden.
Geef je uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de zondag via de mail op bij het secretariaat:
joelrafaelzoetermeer@gmail.com.
Als meer dan 30 personen de dienst willen bijwonen, dan moeten we helaas tegen hen die zich
aanmelden van 31 en meer vragen thuis te blijven
Binnenkomst & zitplaasten
Bij binnenkomst staat er handgel en kan je koffie/thee krijgen. De koffie/thee wordt voorbereid en
uitgedeeld met hygiënische maatregelen (mondkapje, handschoenen).
De namen van degene die zich aangemeld hebben, liggen op de zitplaatsen; personen uit één
huishouden mogen bij elkaar, overige bezoekers zitten op 1,5 meter van elkaar. De koster kan helpen
om je zitplaats te vinden.
Looproutes
Gebruik - vanaf de ingang gezien - de eerste dubbele deuren als toegang tot de aula en de tweede
dubbele deur van de aula als uitgang (naar toilet of naar buiten). Vanaf toilet dus teruglopen naar
eerste dubbele deur van de aula om daar weer naar binnen te gaan.
Zingen
Er wordt alleen gezongen door het aanbiddingsteam. Bezoekers zingen niet, totdat uit verder
onderzoek blijkt hoe er zonder gevaar voor verspreiding van het virus toch gezongen kan worden.
Avondmaal
Dit wordt met hygiënische maatregelen klaargemaakt en uitgedeeld (mondkapje, handschoenen).
Collecte
Er word niet met behulp van mandjes of schalen contant geld opgehaald. Je kan ter plekke of thuis via
een bank app of tikkie geld overmaken.
Eind van de samenkomst & vertrek
Na de samenkomst wordt er geen koffie gedronken. Vertrek zo snel mogelijk (door de achterste
dubbele deuren) en blijf niet onnodig in de aula. Heb je behoefte aan een gesprek of gebed naar
aanleiding van de dienst, dan is dit uiteraard mogelijk! Neem via de mail contact op met het
secretariaat: joelrafaelzoetermeer@gmail.com
Na de samenkomst worden alle oppervlakken gereinigd met een virus dodend materiaal; hiervoor zijn
van te voren mensen aangewezen.
Mondkapjes
Het gebruik van mondkapjes is niet verplicht.
Ventileren
Er worden een aantal ramen open gezet, zodat er voldoende ventilatie en schone lucht is.

