
Coronaregels voor het jeugdwerk. 

 

Voor alle activiteiten in het kerkgebouw geldt: 

 handen ontsmetten bij binnenkomst 

 er moet een namenlijst zijn wie bij de activiteit aanwezig is, die lijst moet twee weken 

bewaard worden 

 voor alle bijeenkomsten geldt een maximum aantal deelnemers van 30 (ongeacht leeftijd). 

 een dringend advies voor alle bezoekers van het zalencentrum (vanaf 13 jaar) om een 

mondkapje te dragen bij het bij het binnengaan en uitgaan van het zalencentrum, en zolang 

mensen nog geen zitplaats hebben. Zodra men zit op een zitplaats met 1,5 meter ruimte mag 

het mondkapje worden afgezet. 

 

Kinderoppas 

Elke zondag tijdens de dienst in zaal 3. Kinderen voor de kinderoppas moeten vooraf aangemeld zijn 

via het aanmeldingssysteem voor de kerkdienst. 

Kinderen worden gebracht door één ouder. 

De ouder blijft niet langer dan nodig is in de crècheruimte. 

Leiding van de kinderoppas hoeft geen afstand te houden tot de kinderen. Kinderen onderling ook 

niet. Leiding houdt wel 1,5 meter afstand tot ouders. 

Kinderen worden pas na de dienst opgehaald. 

 

Kinderkerk 

Elke zondag tijdens de dienst in de bovenzaal. Kinderen voor de kinderkerk moeten vooraf 

aangemeld zijn via het aanmeldingssysteem voor de kerkdienst. 

Gezinnen met kinderen krijgen bij voorkeur een zitplaats aan het middenpad. 

Bij aanvang kinderkerk zal de predikant de kinderen naar voren vragen. Kinderen (<12 jaar) hoeven 

onderling geen afstand te houden en hoeven ook geen afstand te houden tot de predikant en 

kinderkerkleiding. Kinderkerkleiding houdt onderling wel 1,5 meter afstand. 

 

Tienerdienst 

Elke eerste zondag van de maand in zaal 2 of in de bovenzaal. Kinderen voor de tienerdienst moeten 

vooraf aangemeld zijn via het aanmeldingssysteem voor de kerkdienst. 

Kinderen (<18 jaar) hoeven onderling geen afstand te houden. De tienerdienstleiding houdt 

onderling en tot de kinderen 1,5 meter afstand. 

 

Clubs 

Kinderen mogen door maximaal één ouder worden gebracht en gehaald. 

Ouders mogen niet mee het kerkgebouw in. 

Leiding van de clubs hoeft geen afstand te houden tot de kinderen. Kinderen onderling ook niet. 

Leiding houdt wel 1,5 meter afstand tot elkaar. 

Bij het ophalen (en wachten) dienen ouders 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 

 



Basiscatechisatie (Basics) 

Basiscatechisatie voor kinderen <12 jaar kan zoals gebruikelijk bij een van de ouders thuis worden 

gehouden. Kinderen <12 jaar tellen niet mee voor het maximum aantal bezoekers van drie. 

Kinderen (<12 jaar) hoeven onderling geen afstand te houden en hoeven ook geen afstand te houden 

tot de catecheseleiding en het gastgezin. 

 

Basiscatechisatie (Provider) 

Basiscatechisatie voor kinderen vanaf 12 jaar kan niet bij een van de ouders thuis worden gehouden, 

in verband met het maximum aantal bezoekers van drie. Als de groep maximaal 3 kinderen is (plus 1 

leiding) dan kan er ook voor worden gekozen om het bij iemand thuis te doen. 

Basiscatechisatie voor kinderen vanaf 12 jaar wordt gegeven in het zalencentrum, tenzij de groep uit 

maximaal 5 kinderen bestaat. 

Kinderen (<18 jaar) hoeven onderling geen afstand te houden. De catecheseleiding houdt 1,5 meter 

afstand tot de kinderen (en eventueel het gastgezin ook). 

 

Studio West 

Aan Studio West nemen ook kinderen van 18 jaar of ouder deel. 

Studio West leiding en deelnemers houden onderling 1,5 meter afstand. Tijdens sport of spel geldt 

de afstandsregel niet. Alle activiteiten van Studio West vinden plaats in het zalencentrum. 

 


