
Maranathagemeente Houten Corona protocol 1.0 dd 6-6-2020 
  
Verantwoordelijkheid 
De oudsten zijn eindverantwoordelijken. 
Dit protocol voldoet aan de richtlijnen van de RIVM. 
De Leiding van Dienst heeft het toezicht op de praktische toepassing tijdens de dienst. 
Piet heeft met Jaap de verantwoordelijkheid om mensen bij de deur op te vangen en naar 

de plaats te begeleiden. Ook Gery kan hierbij helpen, indien noodzakelijk. 
Iedereen is verantwoordelijk voor het toepassen van dit protocol en het handhaven van 
de minimale afstand van 1,5 meter. Bij gezondheidsklachten, thuis blijven. 

 
Contactberoep 
Per 8-6-2020 is de functie: oudste/voorganger ook erkend als contactberoep. Hieronder 

vallen de Oudsten van onze gemeente. 

  
Aanmelding verplicht 
Als men wil komen dan dat van te voren via de e-mail melden, bij alle drie de oudsten. 

Alleen na aanmelding is er plaats beschikbaar. Omdat dit de eerste keer is, nodigen we 

geen derden uit. Familieleden die regelmatig meekomen, zijn, na aanmelding, uiteraard 

welkom. 
  
Algemeen 
De zaal is van te voren schoongemaakt en ontsmet. De zaal is ingericht voor 15 tot 22 

personen met voldoende afstand. 
We houden een eenvoudige samenkomst zonder zingen en zonder thee en koffie. 
Er is geen versterking. 
Bij het begin kan iedereen de handen desinfecteren en men wordt naar de plaats 

begeleid. Deze mag men niet meer verlaten, tenzij voor toiletgebruik, en als de ruimte in 

de gangpaden het toelaten. Iedereen neemt de jas/tas mee naar de zitplaats. 
Na het toiletgebruik de toiletzitting desinfecteren en uiteraard de handen wassen met 

zeep. 
  
Zingen 
We zingen niet. Liederen worden gespeeld door Edith of Ina of via Youtube afgespeeld. 
Eventueel worden de teksten voorgelezen. 
  
Bidden en Woordverkondiging 
Dit gebeurt vanaf de zitplaats. 
  
Avondmaal 
Er staat een tafel in het midden met brood en wijn. Het brood wordt gebroken met 

gebruik van handschoenen. De wijn wordt ingeschonken in kleine glaasjes. Iedereen gaat 

om de beurt een stukje brood en een glaasje wijn halen. Als echtpaar gezamenlijk. De 

wijn wordt even op de tafel naast de zitplaats gezet. 
  
Collecte 
Er is geen collecte die rondgaat. Giften kunnen uiteraard digitaal worden overgemaakt. 

Bij de uitgang staat een niet doorzichtige vaas. 
  
Vragen 
Als er onduidelijkheden zijn, graag even melden. 
 


