
GEDRAGSCODE VOOR SAMENKOMSTEN IN DE FILADELFIA KAPEL  

(VANAF 5 JULI 2020) 

ALGEMEEN: 

 Er wordt rekening gehouden met de richtlijnen van de overheid, waarbij principieel wordt 
uitgegaan van een minimale afstand tussen mensen van 1,5 meter. 

 Voorop staat de eigen verantwoordelijkheid van elke bezoeker 
 Heeft u gezondheidsklachten, verkoudheid, verhoging of koorts dan blijft u thuis. 
 Houdt uitgebreide aandacht voor de persoonlijke hygiëne (handenwassen, hoesten en 

niesen in de binnenkant van de elleboog, geen handenschudden) 
 Deze richtlijnen zijn niet alleen voor uzelf belangrijk, maar juist ook voor de ander. 

 

BINNENKOMST: 

 Bij binnenkomst de handen desinfecteren 
 Jassen niet tegen elkaar aan hangen, eventueel in het Achterhuis brengen 
 Bij binnenkomst niet blijven staan, maar meteen een zitplaats zoeken 
 Op de vloer is de looprichting aangebracht d.m.v. pijlen, dan komen we elkaar niet 

tegen. 
 Stoelen die zijn gemarkeerd worden niet gebruikt 
 Er is één persoon in de keuken die koffie/thee zet en andere voorbereidingen doet. 

Verder is de keuken is niet toegankelijk. 
 
SAMENKOMST: 

 Tijdens de dienst is er wel muziek, (video of cd) maar er wordt niet meegezongen 
 Met de viering van het Avondmaal zijn de matzes verpakt en de wijn in kleine bekertjes 
 De microfoon wordt gereinigd voordat hij door een ander persoon wordt gebruikt 

 

KOFFIE/THEE 

 Degene die koffie en thee klaargemaakt heeft, schenkt de koffie/thee in. Ieder pakt zijn 
eigen kopje van het dienblad. 

 Koffie melk, suiker en koekjes zijn apart verpakt in kuipjes en/of zakjes 
 

TOILET 

Na toiletgebruik maakt degene zelf met de aanwezige middelen, de toiletpot, toiletbril, 
fonteintje, kraan, deurknoppen schoon 
 
SLOTOPMERKING 
 
Voor de kerken zijn er geen specifieke eigen richtlijnen met betrekking  tot de geldende wet- 
en regelgeving en handhaving geformuleerd.  
 
Vooralsnog willen we ervan uitgaan, dat iedereen de gezondheid van de ander en zichzelf van 
grote waarde acht, mede gegeven de belasting die besmetting met het virus op de samenleving 
als geheel legt. Als kerkgemeenschap willen we graag - op grond van Gods Woord - onze 
verantwoordelijkheid nemen jegens onze broeders en zusters, de samenleving en de overheid, 
door de regels en voorschriften tot welzijn van ons allen, in acht te nemen. 
 
Anderzijds is het zo, dat de Filadelfiagemeente, geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor 
het risico van besmetting bij mensen die ter plaatse zijn of geweest zijn. 


