
Uitleg rol van de coördinator V1.0 

 

Als Coördinator ben je vanaf 09:00 aanwezig. Per dienst zijn er minimaal 4 coördinatoren 

aanwezig. Twee staan er bij de voordeur en twee bij de ingang van de zaal. De coördinatoren zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het goed laten verlopen/ de uitvoering van het opgestelde 
protocol.  
Onderstaand in vier punten samengevat: 

 
1. Welkom heten en uitleg/ vragen stellen. 
2. Begeleiden van genodigden naar de zitplekken in de zaal. 
3. Toezicht houden op de naleving van de maatregelen. 
4. Begeleiden van de genodigden na de dienst het gebouw uit.  

 
De coördinatoren dragen een hesje om hun rol duidelijk te maken, deze liggen klaar bij de koster. 

 
 1. Welkom heten en uitleg/ vragen stellen 

De coördinatoren bij de deur doen de intake met de bezoekers.  

• Wijst elke bezoeker op de genomen maatregelen. 
• Gaan na of de bezoeker gezond is: niet hoesten, niet verkouden, geen koorts.  
• Ziet toe op het ontsmettingsprotocol – elke bezoeker dient zijn of haar handen te 

ontsmetten.  
• Schrijft de naam van de bezoeker op de lijst. 
• Jassen worden meegenomen de kerkzaal in. 

 
Vervolgens brengt één van de coördinatoren de bezoekers van één huisgezin naar de coördinatoren 
bij de ingang van de kerkzaal met het verzoek deze bezoekers naar hun plaats te brengen.  
Let hierbij goed op het bewaren van de 1,5 meter afstand tot elkaar.  

Er blijft altijd 1 coördinator bij de deur staan. 
 
Wanneer de aanloop groter wordt en het drukker bij de ingang wordt zal een coördinator bezoekers 
vragen om gepaste afstand te houden en buiten te wachten.  
 
 2. Begeleiden van de genodigden naar de zitplekken in de zaal 

De coördinatoren bij de ingangen van de kerkzaal zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van de 

bezoekers naar hun zitplaats.  
De eerste bezoekers komen helemaal voorin de zaal in het middenvak te zitten. Dit vak wordt ook 
als eerste gevuld om vervolgens links/ rechts voorin verder te gaan.  
 
Tussen verschillende bezoekers, welke niet bestaan uit één huisgezin, houd je onderling 3 stoelen 
afstand. Jassen kan men over de eigen stoel hangen.   

 
 3. Toezicht houden op de naleving van de maatregelen 

Het is belangrijk dat er toezicht gehouden wordt op de naleving voor, tijdens en na de dienst.  
• Er mag niet gezongen worden. 
• Iedereen blijft op zijn of haar plek zitten uitzondering bij de zegen aan het begin en eind 

van de dienst  

• Na de dienst blijft iedereen zitten tot aangegeven wordt dat ze de zaal mogen verlaten. 

 
 4. Begeleiden van de genodigden na de dienst het gebouw uit  

Nadat de ouderling van dienst de dienst formeel heeft gesloten en samen met de predikant de zaal 
heeft verlaten neemt één van de coördinatoren het woord bij de microfoon – bij voorkeur de 
diaken. Deze geeft kort aan hoe het verloop gaat plaatsvinden: 
 

• Iedereen verlaat op aangeven van de coördinator na elkaar met onderlinge afstand de zaal 

en het gebouw. 
• Het voorste deel van het middenvak en het gedeelte onder het orgel verlaat de kerkzaal via 

linker deur voorin de kerkzaal, te beginnen bij de voorste rijen.  
Het achterste deel van de zaal (achterste deel van het middenvak en het vak van de 
koster) verlaat de zaal via de deuren achter in de zaal.  

 

 


