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Aangepaste gedrag- en gebruiksregels kerkgebouw en nevenruimten Pelgrimskerk. 

Algemeen: 
1. Deze gedrag- en gebruiksregels zijn overeenkomstig  de vastgestelde eisen en richtlijnen van het 

Wettig Gezag per 1 juli 2020 alsmede het gebruiksprotocol van de landelijke PKN () vanwege het 

CIVID-19 virus. 

2. Bovengenoemde kaders zijn door de Kerkenraad vertaald  naar gedragsregels en 

procedureaanwijzingen voor zowel functionarissen binnen een kerkdienst, haar kerkgasten  

alsmede aan gerelateerde ruimten  binnen de gebouwen van de protestantse gemeente 

Badhoevedorp-Lijnden. 

3. Enerzijds wordt deze vertaling in het gebouw zichtbaar door belijning/pijlen op de vloer/muur, 

stickers  en teksten, anderzijds door (aanvullende) mondelinge aanwijzingen van 

kerkfunctionarissen. 

4. Waar onderstaande regels onduidelijk zijn of niet in voorzien, volgt men het eigen gezonde 

verstand en de aanwijzingen van de dienstdoende koster/beheerder en/of gastenbegeleider(s). 

5. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap 

  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap
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Vanaf 1 juli 2020 zijn bijeenkomsten mogelijk met maximaal 100 personen, mits men zich houdt aan de 

geldende “social distancing  regels”. Hoe geven we hieraan samen invulling?: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijeenkomsten van de eigen gemeente en bij verhuur van ruimten (vergaderingen en andere): 

Voor bijeenkomsten, vergaderingen, trainingen, lessen en dergelijke die in de gebouwen van de Pelgrimskerk 

plaatsvinden, gelden de regels die zijn vastgesteld door en namens de regering en in algemene publicaties zijn 

vermeld (zie hiervoor onder Algemeen). 

Meer in het bijzonder geldt het volgende: 

- Alle gebruikers houden zich aan de aanwijzingen van de koster/beheerder, namens het CvK. 

- Per ruimte stelt zij maximale aantallen bezoekers vast, waarbij zij de stoelen zo plaatst dat voldoende 

onderlinge afstand geborgd is en de “social distance` in acht genomen wordt. 

- Bij binnenkomst en vertrek zijn gasten gehouden de handen goed te desinfecteren met de beschikbare 

middelen. 

- Men betreedt het gebouw en gaat direct naar de geplande ruimte, zonder gebruikmaking van andere ruimten. 

- Men raakt zo min mogelijk materiële zaken aan (deurkrukken, beugels en dergelijke). 

- Toiletbezoek wordt tot een minimum beperkt, maakt hiervan alleen gebruik na overleg met de 

koster/beheerder en ontsmet het toilet zelf na gebruik met de aldaar beschikbare middelen; 

- Consumptiegebruik wordt tot een minimum beperkt, wat afhankelijk is van het aantal bezoekers en de 

beschikbaarheid van de koster/beheerder. 

- De ruimte wordt alleen (functioneel) gebruikt voor het beoogde doel en men verlaat het gebouw (met 

inachtneming van de “social distance”) aansluitend op het beëindigen van de geplande bijeenkomst langs de 

kortst mogelijke route. 

 

Individueel gebruik door commerciële huurders of eigen afspraken van maximaal 3 personen: 

- Alle regels die gelden voor groepsgebruik van ruimten, gelden in ook voor bijeenkomsten met enkele 

bezoekers (m.n. individuele lessen). 

- De docent of organisator van de bijeenkomst is verantwoordelijk voor een goed gebruik van de ruimte en 

middelen volgens dit corona-protocol. 

 


