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van deze richtlijnen. 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld 
zodra hier aanleiding voor is.

versie 1.0 (25 juni 2020)
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1 doel en functie van dit gebruiksplan 
1.1 doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:

● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er 
een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze 
verantwoordelijkheid nemen;

● bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken 
van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde; 

● volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen 
verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de 
wereld te staan.

1.2 functies van dit gebruiksplan
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de 

zogenoemde controlefase van de coronacrisis; 
2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van 

samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen 

binnen en buiten onze gemeente;
4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw 

aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de 
veiligheidsregio.

1.3 fasering
● Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 vinden kerkdiensten zonder bezoekers plaats;
● Vanaf 1 juli vinden kerkdiensten plaats met een maximum van 30-40 

personen (exclusief ‘medewerkers’) in het gebouw;

Opmerking 1: We gebruiken de eerste periode (eerste paar kerkdiensten na 1 juli) 
als oefenperiode waarna we evalueren en (aantallen) bijstellen. Het totaal aantal 
bezoekers wordt in de proefperiode gemaximaliseerd tot 30 personen.

Opmerking 2: onder paragraaf 2.2.6. is een alternatieve indeling voor de live-
uitzending omschreven. Hierbij kan het aantal personen in loop der tijd oplopen 
tot 40-50 personen.

1.4 algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het 
kader van onze doelstelling:
● anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde 

huishouden behoren;
● mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, 

samen met anderen uit hun huishouden; 
● de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing 

en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het 
RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;

● op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren 
en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan 
regelmatig  actualiseren.
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2 gebruik van het kerkgebouw
2.1 Aanvang van de dienst op zondag 
Elke zondag vindt de kerkdienst om 9.00 uur plaats. Dit wijkt af van de reguliere 
kerkdienst van 10.00 uur. Reden hiervoor is dat dienst met beeld en geluid ook via 
kerkomroep.nl te volgen is en tussen 9.00-10.00 uur de betrouwbaarste verbinding 
opgezet kan worden. 

2.2 gebruik ruimten 

2.2.1 kerkzaal
De kerkzaal heeft een vaste indeling door de aanwezigheid van banken.

Vooralsnog blijft de inrichting voorin de kerk gefocust op de kijker thuis. De opstelling is 
gericht op de camera 3 rechts voorin de kerk. 

Omdat camera 3 gericht is op het koor is besloten hier geen zitplaatsen voor bezoekers 
te maken. Wel wordt het koor gebruikt voor de zit/staanplaatsen van de zangroep (4 
personen)

2.2.2 Michaëlhuis
Het Michaëlhuis beslaat de entree van de kerk en vormt bij open schuifwanden een 
verlengstuk van de kerkzaal. Ter hoogte van Michaëlhuis zullen de bankenrijen 
aangevuld worden met losse stoelen.

2.2.3 Galerij
De galerij wordt enkel gebruikt door de organist en leden van het beamerteam. Er 
worden geen bezoekers toegestaan.

2.2.4 Consistorie
De consistorie wordt enkel gebruikt door de voorganger en ouderling van dienst.

2.2.5 Nevenruimten souterrain
Souterrain
Het souterrain wordt tijdens de dienst gebruikt voor kinderopvang (baby’s en peuters). 

Verdieping
De ruimte op de verdieping wordt tijdens de dienst gebruikt voor de kindernevendienst.

2.2.6 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie
De capaciteit is bepaald op basis van en fictieve anderhalvemeter opstelling waarbij de 
kerkzaal en een deel van het Michaelhuis gebruikt wordt voor zitplaatsen en het koor 
gebruikt wordt door de zangroep. Het aantal bezoekers zal hiermee nooit de 100 
personen bereiken. 

In de bijlage bij deze rapportage is een opzet gemaakt hoe het aantal personen bepaald 
is. Het aantal bezoekers komt hiermee uit op 30 tot 40 personen. Onderdeel van deze 
aantallen is ook rekening gehouden met gasten (bijvoorbeeld vakantiegangers en 
onverwachte gasten). 
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2.2.7 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit 
Beschrijf hier de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen.

Zaal Normaal gebruik Aangepast 
gebruik per 1 
juni

Aangepast 
gebruik per 1 juli

Kerkzaal en 
Michaelhuis

Kerkdiensten en 
gemeentevergaderingen.
Max. 220 zitplaatsen

n.v.t. 30-40 zitplaatsen 
+ zitplaatsen voor 
‘medewerkers’ 1)

Galerij Organist en 3 medewerkers 
beamerteam

n.v.t. Organist en 3 
medewerkers van 
het beamerteam 

consistorie kerkenraad voor de dienst n.v.t. Voorganger + 
ouderling van 
dienst 
 

Michaelhuis 
(dichte 
schuifwand)

Bijeenkomsten, 
koffiemomenten, 
verenigingen, vergaderingen 

n.v.t. Bijeenkomsten tot 
20 personen

Michaelhuis 
(open 
schuifwand)

Kerdiensten, 
gemeentenvergaderingen 
en catechisatie

n.v.t. Bijeenkomsten tot 
20 personen

Ruimte 
Souterrain

Kinderopvang (baby’s en 
peuters)

n.v.t. max 10 kinderen 
en max 2 leiders

Ruimten 1e 
verdieping

kindernevendienst voor  
kinderen en leiders, etc.

n.v.t. max 10 kinderen 
en max 2 leiders

Opmerking 1) onder ‘medewerkers’ wordt verstaan: voorganger, ouderling van dienst, 
coördinatoren, verdeler(s), beamerteam en koster. Totaal zijn dit max 10 personen.

2.2.8 Gasten verwelkomen
Er wordt rekening gehouden met:

- 2 vrije plaatsen voor gasten (onaangekondigd) 

Dit betekent dat deze vrije plaatsen afgaan van het maximum aantal zitplaatsen. De 
Michaelkerk stelt hiermee ook in de periode van het coronavirus haar kerkgebouw open 
voor onaangekondigde gasten.

Om gasten zo veel mogelijk aan te laten melden wordt zowel bij de entree (van buitenaf 
leesbaar) als op de website het telefoonnummer weergegeven om zich ook vooraf aan 
te melden. De verwachting is dat merendeel van gasten daarmee aangekondigd de kerk 
zullen bezoeken.

Opmerking: Leden die onaangekondigd naar de kerkdienst komen worden vriendelijk 
verzocht alsnog de kerkdienst thuis te volgen. De coördinator bij de entree zal hierover 
het gesprek aangaan met diegene.
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3 concrete uitwerking
3.1 Gerelateerd aan het gebouw

3.1.1 routing
Binnenkomst van kerk en kerkzaal

- Om zo veel mogelijk opstopping te voorkomen heeft de kerkenraad besloten om 
de zijentree van het Michaelhuis als hoofdentree aan te wijzen. Deze keuze is 
tevens gebaseerd op het feit dat de koster contact kan hebben met de 
coördinatoren en met de verdeler.

- De deuren in de route van binnenkomst zijn in geopende stand vastgezet, zodat 
mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.

- Bij aankomst staat in het Michaelhuis desinfectiemiddel op een statafel om 
handen te reinigen. Bezoekers moeten thuis of bij aankomst de handen reinigen.

- De garderobe wordt niet gebruikt om onnodige opstoppingen te voorkomen. 
Bezoekers wordt gevraagd om hun jas mee te nemen naar hun zitplaats 
(voldoende ruimte om deze naast de bezoeker in de bank te leggen) 

- Bezoekers worden bij binnenkomst door de koster doorverwezen naar de 
verdeler die zich in de kerkzaal bevindt.

- De bezoeker krijgt een zitplaats toegewezen waarbij de kerk van voor naar 
achteren wordt gevuld.

- Eenmaal de aangewezen plaats ingenomen is het niet meer toegestaan om 
voorafgaand of tijdens de dienst van zitplaats te veranderen of zonder dringende 
reden terug te lopen naar het Michaelhuis. Hierbij uitgezonderd de kinderen van 
de kindernevendienst met hun begeleiders en bij noodzaak gebruik toilet.

Verlaten van de kerk
- Op aangeven van de ‘verdeler’ verlaat de bezoeker zijn of haar zitplaats. Dit zal 

bank voor bank van achteruit de kerk plaatsvinden.
- iedereen wordt zo nodig verzocht om niet in het Michaelhuis of buiten op het 

kerkplein met elkaar te blijven praten.

3.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal
Vormen van een groep in het Michaelhuis of kerkplein is niet toegestaan. Dit om een 
vrije doorloop van bezoekers mogelijk te maken en opstoppingen te voorkomen. 
Bezoekers (niet behorende bij hetzelfde huishouden) dienen minimaal 1.5 meter afstand 
tot elkaar te houden. 

Bij binnenkomst en bij vertrek kan de bezoeker gebruik maken van desinfectiemiddel op 
een statafel in het Michaelhuis.

3.1.3 garderobe
De garderobe wordt niet gebruikt. Eventuele paraplus kunnen nabij de entree geplaatst 
worden.

3.1.4 parkeren
Er worden geen aanvullende afspraken gemaakt voor parkeren van voertuigen of het 
stallen van fietsen. Uiteraard wordt van bezoekers gevraagd om met elkaar rekening te 
houden als het gaat om het stallen van fietsen op of nabij het kerkplein.

3.1.5 toiletgebruik 
Alleen het (invalide)toilet naast de entree is de gehele kerkdienst beschikbaar. Gebruik 
wordt ontmoedigd door bezoekers te vragen (via de nieuwsbrief) om voorafgaand aan 
de dienst thuis gebruik te maken van het toilet.
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Het toilet wordt door de koster voorafgaand, tijdens en na de kerkdienst schoon 
gehouden. Met name de voorwerpen die aangeraakt kunnen worden zullen worden 
gereinigd. 

3.1.6 reinigen en ventileren kerkgebouw
Minimaal een uur voor de kerkdienst wordt de het Michelhuis en de kerkzaal maximaal 
geventileerd door alle mogelijke deuren tegen elkaar open te zetten.

Tijdens de dienst blijven alleen de twee tegenover elkaar staande deuren in het 
Michaëlhuis geopend om de ruimten ook tijdens de dienst beperkt te kunnen ventileren. 
De deuren naar de Rijksstraatweg zullen in verband met het wegverkeer niet geopend 
blijven.

3.2 Gerelateerd aan de samenkomst

3.2.1 Gebruik van de sacramenten
Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moet de kerkenraad op 
verantwoorde wijze keuzes maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele 
principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische 
mogelijkheden. Zie www.protestantsekerk.nl voor adviezen van het moderamen van de 
generale synode.

Avondmaal
Nog geen onderdeel van het plan. Zodra hier keuzen in gemaakt zijn zal dit onderdeel 
toegevoegd worden aan het gebruiksplan

Doop
Nog geen onderdeel van het plan. Zodra hier keuzen in gemaakt zijn zal dit onderdeel 
toegevoegd worden aan het gebruiksplan. 

3.2.2 Zang en muziek
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Op de volgende manier zal tijdens de 
dienst zang en muziek verzorgd worden:

- Zanggroep van maximaal 4 personen plaatsneemt in het koor. De zanggroep 
wordt zo gepositioneerd dat deze door camera 3 in beeld kan worden gebracht.

- Bezoekers mogen mee neuriën met gezang.
- Keuze voor vooraf opgenomen muziek (kinderen, zanger, zangeres)
- Keuze uit reeds bestaande muziek (bijvoorbeeld koor, lied)

3.2.3 Collecteren
Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Een goed alternatief is het gebruik van 
een collecte-app of de eigen bank-app. Daarnaast worden nabij de uitgang van het 
Michaelhuis collectezakken en zendingsbus geplaatst. Opstoppingen worden hierbij niet 
verwacht ervan uitgaande dat het merendeel gehoor kan geven aan het gebruiken van 
een app. 

Direct na de kerkdienst zal het collectegeld door de kerkrentmeester op de gebruikelijke 
wijze veilig gesteld worden. 

3.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting
Gelet op de voorschriften van het RIVM wordt het koffiemoment na de dienst en 
ontmoeting in het Michaelhuis achterwege te laten. 

3.2.5 Kinderoppas en kinderwerk
Kinderopvang en kindernevendienst wordt tijdens de kerkdienst georganiseerd waarbij 
de volgende voorwaarden gelden:

http://www.protestantsekerk.nl/
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- Max. 2 begeleiders en maximaal 10 kinderen voor de kinderopvang
- Max. 2 begeleiders en maximaal 10 kinderen voor de kindernevendienst

3.3 Uitnodigingsbeleid
Er zijn diverse opties om bezoekers uit te nodigen of aan te laten melden. Hiervoor zijn 
meerdere mogelijkheden die los van elkaar voor- en nadelen hebben. De kerkenraad 
heeft hierover, mede op advies van het projectteam, een keuze gemaakt.

Per digitale nieuwsbrief (tevens fysiek bezorgd bij ouderen), bij de entree van de kerk 
en op de website wordt een telefoonnummer kenbaar gemaakt waarmee aanmelden 
mogelijk is. Verzocht zal worden zo mogelijk dit via watts app aan te melden en als dit 
niet lukt/kan te bellen.

Aanmelding kan enkel van maandag t/m vrijdag. Aanmeldingen op zaterdag kunnen 
niet meer meegenomen worden omdat op zaterdag de kerkindeling wordt gemaakt op 
basis van de aanmeldingen. 

Aangegeven dient te worden:
- Naam van de aanmelder (een naam voor het gehele huishouden)
- Aantal volwassenen die wensen te komen
- Aantal kinderen die wensen te komen.
- Dat iedereen die aangemeld is niet verkouden is en geen koorts heeft.

De kerk zal bij meer aanmeldingen dan in het kerkgebouw ontvangen kunnen worden 
de aanmelder hierover via whatts app of via het telefoonnummer informeren. Deze 
personen zullen voor de volgende kerkdienst als eerste aanmelder geplaatst worden.

Het telefoonnummer kan tevens benaderd worden voor algemene vragen. Dit kunnen 
gemeenteleden zijn met vragen of gasten die onze kerkdienst komen bezoeken.

Aan de deur
Aan de deur wordt in basis niet gecontroleerd op namen. Bij twijfel kan gevraagd 
worden of de persoon zich vooraf heeft aangemeld of als gast komt. Vooralsnog wordt 
ervan uitgegaan dat controle aan de deur niet nodig is (ook niet gewenst om 
kerkbezoek op deze wijze niet te ontmoedigen).

Het welkomstteam zal de bekende RIVM-vragen stellen: bent u verkouden, hebt u 
koorts… etc. Bij een ‘ja’ of ja, maar..’, mag de bezoeker/gast de kerk niet betreden.

3.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen
Ouderen (70+) en kwetsbaren personen vragen extra aandacht en bescherming. Het is 
aan ouderen en kwetsbaren zelf om te besluiten een kerkdienst wel of niet te bezoeken. 
De kerkenraad kan hierin een actieve rol spelen om ouderen en kwetsbaren actief te 
benaderen en te helpen bij het maken van deze soms lastige keuze. Voorkomen dient te 
worden dat dit gesprek pas plaatsvindt bij het fysieke bezoek op de zondagmorgen.

In basis geldt dat wanneer er voor ouderen en kwetsbare personen reeds in hun 
dagelijkse omgeving beperkingen voor bezoek en samenkomst opgelegd zijn deze ook 
gelden voor de keuze om wel of niet een dienst te bezoeken.

Er wordt van alle bezoekers vereist rekening te houden met ouderen en kwetsbare 
personen. Zo nodig treden coördinatoren accuraat op wanneer dit in het belang is voor 
een oudere of kwetsbare.

Gezinnen met kinderen worden zo veel mogelijk gescheiden van de zitplaatsen van 
ouderen. Dit met reden dat er meer bewegingen zijn rondom gezinnen (kinderoppas, 
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kindernevendienst etc.) en dit voor ouderen en kwetsbare mensen als benauwend kan 
worden ervaren.

3.4 taakomschrijvingen

3.4.1 coördinatoren, verdeler en koster
Coördinatoren (twee personen), verdeler en koster zijn herkenbaar aanwezig met een 
hesje. Deze personen nemen tijdens de dienst plaats in het Michaelhuis.

Coördinatoren
Coördinatoren staat buiten bij de entree om bezoekers te verwelkomen. De coördinator 
zijn altijd met twee coördinatoren om zo nodig een bezoeker apart te kunnen nemen 
wanneer toegang op basis van de RIVM-vragen geweigerd moet worden. Tevens kan 
een coördinator een minder valide helpen naar zijn of haar plaats in de kerk.

Verdeler
Verdeler staat in de kerkzaal en verwijst de bezoeker naar hun zitplaats. De verdeler 
beslist zelf waar deze zich in de kerkzaal bevindt om de sturing van bezoekers zo rustig 
mogelijk te laten verlopen.

koster
De koster is aanwezig in het Michaelhuis om zo nodig de coördinator en verdeler te 
ondersteunen en te communiceren tussen de coördinator en de verdeler. De koster 
heeft met zijn positie zicht op zowel de coördinatoren als op de verdeler.

Op de plattegrond in de bijlage zijn de posities van de coördinatoren, verdelen en koster 
weergeven (niet in beton gegoten). 

3.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger
Namens de kerkenraad zijn aanwezig: voorganger, ouderling van dienst, diaken en 
kerkrentmeester. Het consistoriegebed vindt plaats in de consistorie (voorganger en 
ouderling van dienst). De groet wordt met een hoofdknik en hand op het hart gegeven.

3.4.3 techniek
De techniek is onder de volgende condities georganiseerd:

- Er kan op anderhalve meter van elkaar gewerkt worden of er is fysiek een 
scherm tussen personen aanwezig; 

- Bij aankomst van het beamerteam wordt alle apparatuur en oppervlakten 
gedesinfecteerd.

- Aan het eind van de dienst wordt de technische apparatuur ontsmet. 
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3.5 tijdschema
onderstaand schema geven de acties weer ter voorbereiding van een dienst en na 
afsluiting van de dienst.

wanneer wat wie

zondag 8:00 deuren en ramen van het gebouw 
maximaal open om te ventileren

koster

toiletten en deurklinken reinigen koster
8:15u gastheren/vrouwen (coördinatoren) 

aanwezig. Zitplaatsen markeren, 
routing nalopen, hesjes klaarleggen.

gastheren/vrouwen

8:15u techniek aanwezig, testen techniek Koster/beamerteam
8:30u zanggroep aanwezig, testen techniek Zanggroep/beamerteam
9:00u aanvang dienst
ca. 10:00u afsluiting dienst

na ventileren koster
reinigen:
- banken, stoelen en tafels
- toiletten en deurklinken reinigen

Aantal bezoekers 
(verzoek tot helpen)

reinigen mengtafel, microfoons, laptop beamerteam
kerkgebouw afsluiten koster
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4 besluitvorming en communicatie
4.1 Besluitvorming 
Dit gebruiksplan is tijdens de kerkenraadsvergadering van 24 juni door de kerkenraad 
vastgesteld. De besluitvorming is vastgelegd in de notulen van de vergadering. 

4.2 Communicatie
Het gebruiksplan wordt op de website geplaatst en daarmee voor alle 
leden/bezoekers/gasten beschikbaar. Eén exemplaar wordt afgedrukt en in de keuken 
bewaard om in te zien en zo nodig op verzoek van toezichthouders van de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug te laten zien.

Het uitnodigingsbeleid en de algemene huisregels worden tevens opgenomen in de 
nieuwsbrief aan alle gemeenteleden. Dit beslaat een samenvatting van de belangrijkste 
afspraken uit het gebruiksplan en betreft de volgende onderdelen:
- Kerkgangers dienen anderhalve meter afstand van elkaar te houden.
- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
- Volg de aangewezen looproutes en volg de aanwijzingen van de gastheren/vrouwen 

(coördinatoren, koster en verdeler) op.
- Kapstokken worden niet gebruikt. Jassen worden naar de zitplaats meegenomen.
- Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. Wel is een kleine zanggroep 

van maximaal 4 personen aanwezig welke plaatsneemt in het koor.
- Geen ontmoeting en consumptie voorafgaand of na afloop van de dienst.
- Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. Verzocht wordt 

thuis gebruik te maken van het toilet.

De volgende communicatiematrix is vastgesteld:

voor wie

communicatiemiddel

kinderen 
tot 12 jr

kinderen 
13-18 jr

volwassen 
leden

70+ leden 
en andere 
kwetsbare 
leden

gasten 
(niet-
leden)

commissie 
van 
beheer

kerken-
raad

gebruiksplan 
website, 1x papier

x x x x

uitnodigingen | info
e-mail, website, kerkblad, 
weekbrief, social media

x x x x x

centraal contactadres 
voor vragen per telefoon, 
(whats)app en aanmelden 
dienst

x x x

welkomstbord ingang
wat en hoe diensten

x x x

persbericht 
in lokale media of en hoe 
gasten welkom zijn

x

informatiebronnen 
kerkverband 
www.protestantsekerk.nl/
corona / wekelijkse 
nieuwsbrief Protestantse 
Kerk etc.

x x

http://www.protestantsekerk.nl/corona
http://www.protestantsekerk.nl/corona
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5 overige bijeenkomsten, 
vergaderingen en bezoekwerk

5.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen
De overige bijeenkomsten en vergaderingen zullen in het kerkgebouw georganiseerd 
worden met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM:

- Kerkenraadsvergadering in het Michaelhuis;
- Projectteamvergadering in het Michaelhuis;
- Open ochtenden op vrijdag.

Opmerking: zodra er behoefte is om overige bijeenkomsten en vergaderingen te 
plannen zal dit via de kerkenraad lopen waarna de kerkenraad het projectteam zal 
vragen om hiervoor de geschikte maatregelen op te stellen en vast te leggen in 
eerstvolgende update van het gebruiksplan.
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Bijlagen inrichtingsplan
Toelichting gebruik tekening
De tekening is opgebouwd uit lagen. Hiermee kan desgewenst informatie aan of 
uitgezet worden om de leesbarheid te vergroten.



hygiëne tafel

Project:
Omschrijving:
Plaats:
Datum:
Tek. nummer:

Michaëlkerk Leersum
Inrichtingsplan 
Leersum
25-06-2020
-- versie 1.0

Deze tekening is in kleur vervaardigd, bij zwartwit afdruk kan informatie verloren gaan
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zitplaatsen
stoelen
ca. 8

consitorie
max. 2P

(voorganger/ouderling)

INRICHTINGSPLAN

hoofdentree
gesloten

toilet

lift

trap

looproute

kinderopvang

max. 2P
(kosterpaar)

coördinator

1.5m

optionele looproute
voorganger / ouderling van dienst

zanggroep 4 pers.

opstelling 30 - 40 bezoekers
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Bijlage beschikbare middelen

Hesjes (herkenbaarheid coördinatoren, koster en verdeler)

[foto toevoegen]

Informatie poster entree

[foto toevoegen]

Ontsmettingstafel

afstand 1,5 meter tape
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