
       

 

 

 

 

 

 

“Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, 

bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid” Rom. 12: 12, 13 

   Evangelische Broedergemeente Rotterdam – Centrum (EBGR-C)                                                                                  Pagina 1 van 2 

                                 

 

                                                 

Avenue Concordia 111, 3062 LE  ROTTERDAM. 

Postbus 4235, 3006 AE  ROTTERDAM. 

Telefoon: 010–4049224. Email: info@ebg-rotterdam.nl 

Website: www.ebg-rotterdam.nl 

Bank: NL 49 INGB 0002 2100 59 of NL 97 ABNA 0403 2243 22 

 

 

 

  

Formulier met vragen die het OR- lid telefonisch moet stellen aan het gemeentelid over 

“Corona” i.v.m. deelname aan de kerkdienst vanaf 5 juli 2020 

1. De belangrijkste vragen die u stelt bij COVID-19 zijn: 

• Bent u verkouden of heeft u verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn)?; 

• Hoest u ?; 

• Heeft u last van benauwdheid?; 

• Heeft u een verhoogde lichaamstemperatuur van 38 graden of meer of heeft u koorts?; 

• Heeft u plotseling verlies van uw reuk - en/of smaakorganen (zonder neusverstopping?) 

N.B.  
Indien het gemeentelid deze symptomen heeft, zal hij/zij niet uitgenodigd worden. 
 

2. Belangrijke punten voor het OR- lid t.a.v. het gemeentelid, indien hij/zij wordt toegelaten tot 
de kerkdienst.  

• U wordt minstens één week voor de kerkdienst telefonisch uitgenodigd; indien u tussen de 
datum van uitnodiging en de datum van de kerkdienst alsnog ziek wordt, wordt u dringend 
verzocht om het desbetreffende OR-lid te bellen en te informeren [telefoonnummer OR-lid]; 

• U wordt via de kerkpoort (de tuin) de kerkzaal binnengeleid en u volgt de instructies van de OR-
leden en/of leden van de zaaldienst; 

• U mag een mondkapje en handschoenen dragen in de kerkzaal (niet verplicht); 

• Bij binnenkomst zorgt het OR-lid ervoor dat u geregistreerd wordt; 

• U desinfecteert uw handen en gebruikt papieren en / of hygiënische zakdoekjes en u gooit deze 
in de daarvoor bestemde vuilnisemmer; 

• U schudt geen handen; u omhelst geen gemeenteleden; 

• U houdt 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van gemeenteleden; 

• U volgt de regels van de OR- leden en de zaaldienst, alsook volgt u de belijning op de vloer; 

• In de kerkzaal wordt er niet gezongen; neuriën mag wel; 

• Bij toiletbezoek: “U maakt zelf het toilet schoon en zorgt voor het in acht nemen van de 
hygiënische regels”; 

• Na afloop van de kerkdienst, moet u gelijk de kerkzaal verlaten, u volgt zoveel mogelijk de 
regels van de OR-leden en de leden van de zaaldienst en u houdt 1,5 meter afstand; 
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Aandachtspunten voor het OR lid bij het bellen van gemeenteleden: 
 

• Tijdens het bellen zal het OR lid, het uitgenodigde lid vragen om zijn/ haar 
telefoonnummer bij de hand te houden, zodat het OR lid deze kan invullen op de 
intekenlijst.  

• In de tuin (poortingang) is het aan te bevelen dat er tenminste 2 leden van de zaaldienst 
en / of 2 BHC leden op 1,5 m afstand de binnenkomst van gemeenteleden in de gaten 
houden. 

• “Jarig zijn of een ander heuglijk feit vieren”. Het OR lid informeert, of het gemeentelid 
jarig is of een ander heuglijk feit heeft te vieren. Dat wordt meegenomen in de eredienst. 

• De gemeenteleden kunnen bij binnenkomst gelijk hun collecte in de daarvoor bestemde 
collectebakjes doen. Dit kan ook via de bekende bankrekeningnummers van de EBGR-C. 

• De eredienst begint om 10.45 uur (kwart voor elf); 

• Tot nader orde is er geen voorzang!; 

• Op beperkte schaal zullen er beeldopnames van de eredienst gemaakt worden. 

 
N.B. 
3.  Bij calamiteiten moeten OR-leden en leden van de zaaldienst en/ of BHC leden wel een 

mondkapje en handschoenen dragen. 
4.  We beginnen met het uitnodigen van valide gemeenteleden en naderhand kunnen we kijken 

hoe het zich allemaal ontwikkelt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Namens de Oudstenraad van de EBGR-C  
 

 


