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Algemene richtlijnen 
Er is een aantal richtlijnen van het RIVM om rekening mee te houden, waarbij er principieel wordt 
uitgegaan van een minimale afstand tussen mensen van 1,5 meter. Daarnaast is er uitgebreide 
aandacht voor het maximaliseren van de hygiëne bij de mensen, maar ook de contactomgeving als 
geheel. Hierbij geldt het volgende bij het betreden van een locatie:  

• Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.  
• Wanneer was je je handen:   

o Voordat je naar buiten gaat en als je weer naar binnen gaat;  
o Als je een groepsruimte verlaat en weer binnenkomt;  
o Als je je neus hebt gesnoten.; of voor en na het eten.;  
o Nadat je naar de wc bent geweest;  

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;  
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;  
• Schud geen handen;  
• Maak te gebruiken materialen extra vaak schoon en desinfecteer deze;  
• Vermijd contact met de omgeving, dus raak alleen aan hetgeen noodzakelijk is.  

 
Risicogroepen  
Ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen en / of verminderde weerstand worden 
geadviseerd om thuis te blijven. Mensen met gezondheidsklachten, verkoudheid, verhoging en/of 
koorts (>38 C) blijven thuis. Vraag bij een ontmoeting vooraf naar de gezondheid van elkaar, alvorens 
ergens binnen te gaan. Mensen die veel in contact staan met een open omgeving/het publieke domein 
(zorg- en eventueel onderwijs- en winkelpersoneel), zijn extra terughoudend in het contact met 
anderen.  
 
Samenkomst  
Als je de samenkomst wil bezoeken, moet je je aanmelden via de Scipio app of via de mail 
(info@crossroadsrotterdam.nl). Door aan te melden verklaar je dat geen gezondheidsklachten1 hebt 
en ook dat je huisgenoten niet benauwd zijn en/of koorts hebben. Tevens verklaar je je te houden aan 
de richtlijnen die in dit protocol zijn omschreven. Het HI team dat bij de ingang staat heeft een lijst met 
de namen van alle bezoekers. Dit welkomstteam zal je naam aanvinken als je aanwezig bent. Gasten 
laten ook hun telefoonnummer of e-mail achter. 
Meld je ook weer af als je toch gezondheidsklachten1 krijgt.  
Het doel van het aanmelden is drieledig: (1) om zicht te hebben op de hoeveelheid mensen die in het 
pand aanwezig is tbv het borgen van de RVIM richtlijnen, (2) om een gezondheidscheck vooraf te 

 
1 verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk (zie ook: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-
coronavirus/gezondheidsadviezen ) 
 



 
 

 

kunnen doen en (3) zodat Crossroads de bondgenoten en gasten kunnen informeren als er onverhoopt 
een besmetting geconstateerd is, gerelateerd aan de samenkomst van Crossroads Rotterdam.  
De gegevens zullen alleen voor dit doeleinde gebruikt worden en maximaal 14 dagen worden bewaard. 
 
Gedragscode voor het gebruik van gebouw de Schutse  

• Een ieder is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de richtlijnen. Ook het opvolgen van 
de aanwijzingen van het welkomstteam (HI) en de flow managers. Ouders letten hierbij op hun 
kinderen.  

• Een ieder wast vooraf thuis de handen en vermijdt verder contact met de omgeving.  
• Aan bezoekers wordt voor de deur door het welkomstteam gevraagd naar de gezondheid.  
• Bij de ingang staan twee zuilen met desinfecterend middel, een ieder moet zijn / haar handen 

desinfecteren.  
• Voel je niet verplicht om de samenkomsten van Crossroads in het gebouw van De Schutse te 

bezoeken. Vooral voor ouderen en mensen met verminderde weerstand: het is oké om thuis 
te blijven (geen sociale druk).  

• Houd binnen het gebouw van De Schutse 1,5 meter afstand van elkaar en loop alleen op de 
aangegeven routes.  

• Jassen en tassen moeten bij zich gehouden worden en mogen niet bij / tegen elkaar liggen.  
• Het aanraken van handgrepen / deuren / kastjes moet zo veel mogelijk vermeden worden. De 

deuren en handgrepen worden elke zondag schoongemaakt.  
• De looproute naar toiletten vanaf ingang en vanaf andere ruimtes zijn duidelijk aangegeven. 

Niet alle toiletten worden opengesteld, volg de aanwijzingen op en maak zo min mogelijk 
gebruik van het toilet  

• De toiletten (pot, bril en fonteintje, kranen, deurknoppen e.d.) worden na ieder bezoek met 
desinfecterend middel schoongemaakt.  

 
Het protocol is te vinden op de website van Crossroads Rotterdam en naar dit protocol wordt verwezen 
bij de aanmeldfunctie in de Scipio app. Bondgenoten die het protocol nog niet gelezen hebben, krijgen 
een exemplaar bij de ingang, vraag ernaar. Neem je een gast mee naar de dienst, dan moet de gast 
ook aangemeld worden via de e-mail en is de aanmelder verantwoordelijk voor het doorsturen van 
het protocol. Voor bezoekers die onaangekondigd de dienst willen bezoeken, wordt eerst het protocol 
uitgereikt zodat de bezoeker weet wat van hem / haar verwacht wordt en wat de huisregels zijn. Er 
moet minstens 1 exemplaar aanwezig zijn om op verzoek te kunnen tonen aan bevoegde instanties.  
 
Looproute en zitplaatsen 
Houd bij het lopen / begeleiden naar de zitplaats minimaal 1,5 meter afstand. In de hal is deze afstand 
met lijnen aangegeven. De looproute wordt middels witte pijlen op de grond aangegeven. Het gebouw 
kan via de linker ingang betreden worden en je volgt de pijlen richting de voorzijde van het podium. 
Van daaruit volg je de pijlen naar de zitplaats. De ‘flow managers’ zullen ook aanwijzingen geven zodat 
de kortste weg naar een zitplaats gevolgd kan worden.  
 
Als gezin mag je naast elkaar zitten, bezoekers die niet tot hetzelfde huisgezin horen moeten 2 stoelen 
vrijhouden tot elkaar. Probeer waar mogelijk schuin in plaats van recht achter een ander persoon te 
gaan zitten (zie RVIM richtlijnen bij het zingen). Tijdens de dienst mag het gangpad achter het geluid / 
beamer niet betreden worden. Houd hier rekening mee bij het kiezen van een zitplaats. Na afloop van 
de dienst moet de zaal zo snel en rustig mogelijk verlaten worden. Ook bij het verlaten van de zaal, 
moet de onderlinge afstand van 1,5 meter aangehouden worden. Je volgt de witte pijlen op de grond 
richting de linker uitgang (achterzijde zaal). Bij het verlaten van het gebouw moeten wederom de 
handen worden gedesinfecteerd.  
 



 
 

 

Let op: de looproute naar de centrale hal en / of ruimtes voor ‘moeder en kind’, ‘baby’s’ en ‘peuters’ 
gaat via de kerkzaal: De kinderen, en een ouder, lopen via de linker ingang van het gebouw de kerkzaal 
in. Direct na de deuren van de kerkzaal, gaan zij rechtsaf en volgen de pijlen richting de achterzijde van 
de kerkzaal en verlaten via de uitgang weer de kerkzaal. Daarna volgen zij via het gangetje bij de 
toiletten de pijlen naar de diverse baby / peuterruimtes en / of de trap in de centrale hal. 
 
Zingen 
Tijdens de dienst zal het worship team een aantal liederen zingen. Door de bezoekers mag er volgens 
de berekeningen (aantal m3, goede ventilatie en afzuigsysteem) mee gezongen worden. Let op: handel 
verstandig en houd rekening met anderen.  
 
RIVM-richtlijnen met betrekking tot zingen 
De RIVM-richtlijnen schrijven het volgende voor als een kerkenraad besluit dat er gezongen gaat 
worden: 

- Gezondheidscheck bezoekers (triage) 
- Indien men gaat zingen tijdens de kerkdienst is registratie van kerkgangers verplicht. Ook bij 

diensten met minder dan 100 bezoekers binnen. 
- Tussen de kerkgangers is een minimale afstand van 1,5 meter, bij voorkeur in zigzag-opstelling. 

Dat wil zeggen dat mensen niet recht achter elkaar zitten. 
- Goede ventilatie van de ruimten waarin wordt gezongen is van wezenlijk belang. Ventileer de 

ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag. 
- Zorg ervoor dat de ruimte geregeld en afdoende wordt gelucht. 

 
 
Big Future   
Zie protocol Big Future.  
 
 
Bijzondere handelingen  
De overheid hanteert als definitie voor contactberoepen: beroepen waarbij het niet mogelijk is ten 
minste anderhalve meter afstand te houden tot de klant of patiënt. Op grond van deze ontwikkeling 
zien wij ruimte om in navolging van andere kerken aan te nemen dat bepaalde Crossroaders in geval 
van specifieke handelingen een contactberoep uitoefenen. Het gaat om het verrichten van de 
volgende liturgische handelingen door de volgende personen:  

• dopen: voorganger, overige stafleden, LT-leden en overige leiders binnen Crossroads;  
• opdragen: voorganger, overige stafleden, LT-leden en overige leiders binnen Crossroads; 
• huwelijks (in)zegening: voorganger, overige stafleden 
• (zieken)zalving: voorganger, overige stafleden, LT-leden 
• bevestiging ambstdragers (bijv: inzegenen nieuwe LT/staf leden): voorganger, overige 

stafleden, LT-leden 
Hierbij wordt een beroep gedaan op een artikel 2.2 lid 2c van de noodverordening die vanaf 1 juni van 
kracht is. Dit artikel stelt dat bij de uitoefening van contactberoepen het in acht nemen van de veilige 
afstand van anderhalve meter niet van toepassing is. Dit betekent dat bij genoemde liturgische 
handelingen de anderhalve meter – enkel – tijdens het verrichten van deze handeling niet in acht 
behoeft te worden genomen.  
Overigens mag niemand gedwongen worden om minder dan anderhalve meter in acht te houden. 
Mochten genoemde personen of een gemeentelid de anderhalve meter tijdens de liturgische 
handeling wel willen handhaven, dan dient dit te worden gerespecteerd. Dan vindt de handeling plaats 
op anderhalve meter afstand voor zover mogelijk (dan wel door een gezinslid?) of wordt uitgesteld. 



 
 

 

Daarnaast gelden uiteraard ook de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen zoals het wassen van de 
handen en het advies om thuis te blijven bij klachten en zonodig een test te laten doen. 
 
 
Koffiedrinken  
Voorlopig zullen we voor of na de dienst geen koffie drinken met elkaar. 
 
 
 

  



 
 

 

 
PROTOCOL BIG FUTURE 

 
 

Algemene richtlijnen 
Voor kinderen en de begeleiders van de groepen gelden dezelfde algemene richtlijnen van het RIVM:  

• Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.  
• Wanneer was je je handen:  

o voordat je naar buiten gaat en als je weer naar binnen gaat;  
o als je een groepsruimte verlaat en weer binnenkomt;  
o als je je neus hebt gesnoten.;  
o voor en na het eten.;  
o nadat je naar de wc bent geweest;  

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;  
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;  
• Schud geen handen;  
• Maak te gebruiken materialen extra vaak schoon en desinfecteer deze;  
• Vermijd contact met de omgeving, dus raak alleen aan hetgeen noodzakelijk is. 
 
 Aanmelden 
• De kinderen worden door hun ouders aangemeld of melden zichzelf aan voor de samenkomst van 

Crossroads Rotterdam 
• Bij binnenkomst desinfecteren de kinderen hun handen en melden zich (net als de volwassen 

bezoekers) bij de tafel in de hal voor het aanvinken op de aanwezigheidslijst.  
• Jassen en eventuele tassen van de kinderen worden door de ouders in bewaring genomen. Als een 

kind zonder ouder komt, dan moet het kind zelf zijn / haar jas bij zich houden.  
 
Gedragscode 
• Kinderen tot 18 jaar hoeven onderling niet de 1,5 meter afstand te bewaren. De begeleiders 

moeten onderling én t.o.v. de kinderen vanaf 13 jaar deze afstand bewaren.  
• Alle kinderen (met uitzondering de kinderen jonger dan 3, de ‘Small ones’) gaan bij binnenkomst 

van het gebouw eerst naar de kerkzaal en gaan na het zingen naar hun Big Future groep.  
• De small ones gaan bij binnenkomst direct naar de desbetreffende baby / peuterruimte. Eén ouder 

brengt de small one(s) naar de baby/peuterruimte.  
• Vanuit de kerkzaal gaan de overige kinderen met de begeleider van de groep mee naar de ruimte 

boven voor hun eigen Big Future groep. De kinderen lopen met de begeleider zelfstandig de trap 
op naar de Big Future ruimte.  

• Na afloop van de dienst gaan de kinderen onder begeleiding naar de grote hal en kunnen daar met 
hun ouders mee.  

• Een ouder kan de ‘small one(s)’ weer ophalen in de baby / peuter ruimte en volgt daarvoor de 
route vanaf de kerkzaal, via de gang bij toiletten naar de centrale hal.  

 
 
 


