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Dit protocol is een door de overheid verplichte zaak om bijeenkomsten te mogen houden en zal
afhankelijk van de veranderende RIVM-regels later worden aangepast.
We hebben dit protocol opgesteld uit verantwoordelijkheid naar Berea en naar elkaar. We huren het
gebouw van Berea en willen ons houden aan de daar geldende voorschriften en looproutes. We vragen
nadrukkelijk ieders medewerking aan dit protocol. Mogelijk komen de onderstaande zaken betuttelend
over, wij dragen als eerste verantwoordelijkheid voor elkaar, maar vergeet niet dat het leiderschapsteam
de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt.
Uitgangspunten
 Kom niet indien u griepverschijnselen hebt zoals keelpijn, koorts, e.d. Dit is menselijkerwijs de
eerste en sterkste verdedigingslinie tegen een virus.
 Als u een mondkapje wil dragen, doe dat gerust. We laten elkaar vrij in het al dan niet dragen van
een mondkapje. Laat het wel/niet dragen van een mondkapje geen belemmering zijn om naar de
samenkomst te komen.
 Het bestuur vertrouwt erop dat iedereen zelf zijn verantwoordelijkheid neemt en toeziet op het
naleven van de door de overheid opgestelde regels zoals geen handen geven, 1.5 meter afstand
houden en hygiëne maatregelen.
 Niet meer dan 2 personen tegelijk in de toiletruimte.
 Alleen het dienstdoende keukenpersoneel mag de keuken betreden.
 Niet met stoelen en tafels schuiven.
 De zalen die we gebruiken worden goed geventileerd
Ontvangst
 Bij de deur staat het welkomstteam. Zij vragen bezoekers of ze gezond zijn (conform eis RIVM en
vragen mensen hun handen te ontsmetten.
 Bezoekers moeten zich iedere dienst inschrijven op de lijsten bij de ingang om in geval van
calamiteit snel te kunnen achterhalen wie aanwezig geweest is. Deze lijsten worden voor een
bepaalde tijd bewaard en daarna vernietigd. Welkomstteam ziet toe op inschrijven. Bij drukte bij
de ingang buiten wachten.
Verloop van Dienst
 Tijdens de dienst mag gezongen worden, mits men voldoende afstand van elkaar houdt. Mensen
die niet willen zingen wordt verzocht achter in de zaal te gaan zitten, het gedeelte achter het
mengpaneel, of tijdens het zingen even naar de koffieruimte te gaan. Iedereen is vrij hier zijn eigen
afweging in te maken.
 Voor de kinderzegen wordt de choepa gebruikt, niet de tallit.
 Er wordt een video opname gemaakt, uitsluitend van het podium. Vragenstellers komen niet in
beeld. Deze opname komt achteraf op Youtube.
 Tijdens zingen van het Sjabbat Sjalom en alle andere liederen blijft iedereen op zijn plek
zitten/staan, er worden geen handen geschud.
 Tijdens het vragenrondje wordt de doorgeef-microfoon elke keer ontsmet.
 Geen collecte in de zaal, maar bij de uitgang van het gebouw. Daar zal een mandje staan.
 We houden na de dienst de Maaltijd van onze Heer Yeshua, we gebruiken hiervoor losse bekertjes
wijn/druivensap en vooraf gebroken Matze.
 Gebruik alle beschikbare ruimte om te spreiden en afstand te houden. Blijf niet bij de koffiebar
hangen, dan blokkeert u de doorstroom.

