
Protocol ( werkplan) voor de steigerdiensten van 2 en 9 augustus,  

’s avonds 19.00 uur. 

 

Toestemming van de burgerlijke gemeente: 

Er is – zoals gebruikelijk – bij de burgerlijke gemeente melding gemaakt van het 

houden van de Steigerdiensten. Schriftelijke toestemming van het Gemeentebestuur 

van Noord-Beveland is ontvangen. Een kopie hiervan zit bij het protocol. 

 

Verantwoordelijkheid: De vieringen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van 

de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Kamperland, gedelegeerd naar de 

evangelisatiecommissie van de PG Kamperland. 

Piet van de Kreeke en Bert Sandee zijn, als leden van de evangelisatiecommissie, 

als coördinatoren verantwoordelijk voor het naleven van de RIVM richtlijnen.  

Als coördinatoren zijn Piet en Bert herkenbaar door een badge. 

 

Plaats: parkeerterrein bij het fiets- en voetveer naar Veere te Kamperland. Dit 

parkeerterrein beslaat ongeveer 400m2 en wordt vanaf 17.00 uur zo veel mogelijk 

vrijgehouden. Het voor de kerkdienst gebruikte gedeelte wordt gemarkeerd, met 

behoud van een veilig looppad naar het fiets – en voetveer. 

 

Bezoekersaantal: Wij gaan uit van een bezoekersaantal van tussen de 50 en 100 

personen.  

Bij komst van meer dan 100 personen, of eerder indien de ruimte niet langer toestaat 

op een veilige wijze plaats toe te wijzen, zullen de coördinatoren de dan nog 

toestromende gasten aangeven dat er géén plaats meer is en hen verzoeken het 

terrein niet te betreden. 

 

Voorbereiding:  

Ruim van te voren wordt het terrein wordt afgebakend, met behoud van een looppad 

naar het fiets- en voetveer. De stoelen worden twee aan twee op 1,5m afstand van 

elkaar klaargezet, zoveel mogelijk in schuine opstelling ten opzichte van elkaar.  

Mensen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten. Indien hiervoor met stoelen 

geschoven moet worden, regelt coördinator Bert Sandee dit bij aankomst van de 

gasten, waarbij naar de overige aanwezigen de 1,5m gehandhaafd blijft. 

 

Desinfectie materialen:  

Uiteraard is desinfectiemiddel en papier aanwezig. Hiermee worden de stoelen en 

met name armleuningen na klaarzetten gereinigd. Dit gebeurt ook na de dienst. 

Ook de lezenaar wordt vóór de dienst, en tussen verschillende sprekers die hiervan 

gebruikmaken door, gereinigd. 

 

Garderobe, toiletgelegenheid, ontmoetingsruimte: 

Er is géén garderobe.  

Er is géén toiletgelegenheid.  

Gasten wordt verzocht om na aankomst plaats te nemen op de aangewezen stoelen, 

en na afloop het terrein zo spoedig mogelijk weer te verlaten. Er is géén 

ontmoetingsmoment na de dienst. Dit om groepsvorming te voorkomen. 



Ontvangst, triage en aanwezigenlijst: 

Omdat er samenzang in het kader van religieuze uiting zal plaatsvinden, is triage bij 

aankomst noodzakelijk, evenals het bijhouden van een lijst van aanwezigen + 

contactgegevens. 

De gastvrouw – herkenbaar aan het rode hesje - zal mensen bij aankomst bevragen 

of zij klachten hebben. Bij klachten wordt verzocht, het terrein niet te betreden.  

De gastvrouw/heer zal de gasten vragen naar naam en contactgegevens. Deze 

gegevens worden bijgehouden op lijsten, en worden 15 dagen bewaard. De 

gegevens worden indien nodig verstrekt aan de GGD ivm bron- en contact 

onderzoek. 

De gastvrouw zorgt dat iedere gast een liturgie meeneemt. Er zijn 100 liturgieën 

aanwezig. Zijn de liturgieën op, dan is het maximaal aantal gasten bereikt. 

 

Plaatstoewijzing: 

De gastvrouw/heer of één van de coördinatoren wijst de gasten vervolgens, waar zij 

mogen plaatsnemen. Gasten wordt verzocht zó plaats te nemen, dat men niet voor 

elkaar langs loopt in / tussen de rijen.  

Hierbij mogen mensen uit één huishouden bij elkaar zitten – coördinator Bert Sandee 

handhaaft hierop. 

 

Samenzang: 

In de open lucht is samenzang in het kader van religieuze uiting toegestaan zonder 

verdere restricties, mits de 1,5m wordt gehandhaafd en mensen schuin ten opzichte 

van elkaar plaatsnemen. Hier wordt met plaatsing van de stoelen rekening 

gehouden. 

 

De collecte:  

Voor de collecte worden twee mandjes neergezet, waar deelnemers na de dienst 

hun gift in kunnen doen. 

 

Na de dienst: 

Na de dienst worden de gasten verzocht, het terrein zo snel mogelijk te verlaten en 

bij het verlaten van het terrein de onderlinge afstand in acht te houden.  

 

Bij slecht weer: 

De steigerdiensten zullen bij slecht weer ( harde wind of harde regen) niet doorgaan. 

Dit zal ook op alle wervingsposters etc. vermeld zijn.  

Er is géén binnen-alternatief. 

 

Beschikbaarheid protocol: 

Het protocol is bij de coördinatoren ter plaatse op te vragen ter inzage. 

 

  

Dit protocol is per mail goedgekeurd door de kerkenraad van de Protestantse 

gemeente te Kamperland, 23-07-2020. 


