
 

 

Corona gebruikers protocol gebouw De Vallei  en de 
kerkzaal m.u.v. de kerkdiensten 
 

Dit protocol is geldig voor het gebruik van de Vallei van pg De Regenboog te Oude-
horne. 
 
In binnenruimtes waar mensen vooral op één plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in restaurants, 
theaters, of bij een huwelijksvoltrekking of uitvaart, heeft iedereen een vaste zitplaats (place-

ren), zonder roulatie. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand. 
 
Alle activiteiten welke georganiseerd worden dienen aan deze maatregelen te voldoen.  
 
Ook in de Vallei gelden de basisafspraken: 
- ontsmetten van de handen bij de ingang,  
- direct naar de juiste vergaderzaal, 
- de vergaderzaal staat aangegeven bij de ingang, 
- zitten blijven op de stoel tijdens de vergadering, 
- gebruik toiletten zoveel mogelijk beperken,   
- 1,5 meter afstand bewaren, 
- bij binnenkomst en verlaten geldt het advies om een mondkapje te dragen. 
 
De kerkenraad heeft besloten dat het gebruik van de Vallei alleen kan als dit van te vo-
ren met de koster is overlegd.  
 
Een akkoord is ter beoordeling aan de koster, eventueel treedt zij in overleg met het 
moderamen van de kerkenraad.  
 
Het aantal bezoekers per activiteit is maximaal 30 personen. 
 

Bij alle activiteiten geldt dat bezoekers op een stoel dienen plaats te nemen, welke van 
te voren is klaar gezet, alleen op deze manier kan de 1,5 meter worden nageleefd! 
 
Koffiedrinken in de Vallei tijdens een vergadering: Dit gebeurt op de stoel, iedereen 
blijft op zijn stoel zitten. Koffie en thee wordt van te voren klaar gezet. De bar in de 
keuken of de soos blijft gesloten.  
 
De voorzitter van een activiteit of vergadering ziet er op toe dat de basisafspraken wor-
den nageleefd. 
 

Ondanks bovenstaande strenge regels voor het gebruik van de Vallei hoopt de 
kerkenraad op een mooi en gezegend kerkelijk seizoen! 

Alleen samen kunnen we gemeente van de Heer zijn! 


