
Richtlijnen samenkomst Jozua Dordrecht 

Algemeen:  
->Je mag alleen naar de samenkomst komen als je je van tevoren hebt aangemeld. 

Vooraf: 
->Kom op tijd! We willen je vragen om 9:45 uur aanwezig te zijn. Het is, vanwege 
de livestreamuitzending, belangrijk dat om 10:00 uur iedereen zit en het rustig is 
in de zaal. 

->De parkeerplaats bij de ingang is (zoals altijd) alleen voor leden die slecht ter 
been zijn. De fietsenstalling is dicht. De fietsen staan op een aangewezen plek op 
de parkeerplaats. 

Tijdens de samenkomst: 
->Bij de ingang vind je twee zuilen met desinfecterende gel en papieren 
handdoekjes. Bij binnenkomst desinfecteer je je handen. Je jas neem je mee naar 
je plek. 

->Bij elke samenkomst is er minimaal één gastheer of -vrouw aanwezig. Volg altijd 
de aanwijzingen op van deze persoon. De gastheren of -vrouwen zijn te herkennen 
aan hun groene polo's.  

->BELANGRIJK: Je krijgt een plek toegewezen door de gastvrouw of -heer. We 
willen je vragen om hierover niet met hen in discussie te gaan. Bezoekers die 
behoren tot één huishouden, mogen naast elkaar zitten. Voor bezoekers die niet 
tot een huishouden behoren, geldt de regel dat er minimaal drie stoelen tussen 
blijven.  

->Tijdens de dienst (deze duurt ongeveer vijf kwartier) wordt er in principe niet 
gelopen. Als de dienst afgelopen is, blijf je op je plek totdat de gastheer of -vrouw 
aangeeft dat je mag gaan. 

->Het gebruik van de toiletten willen we tot een minimum beperken. Ga dus thuis 
naar de wc. Na gebruik van het toilet dient deze weer gereinigd te worden met 
hygiënedoekjes (bij de toiletten aanwezig). 

->We zingen op een ingetogen manier. 

Na afloop: 
->Bij het verlaten van het gebouw, maak je gebruik van de uitgang naar de 
parkeerplaats. De gastheer of -vrouw zorgt er voor dat de deur openstaat en geeft 
aan in welke volgorde de zaal verlaten dient te worden. 

Algemeen 
Bij de volgende klachten mag je niet naar de samenkomst komen: 
neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheidsklachten, koorts. Ook als 
iemand in je huishouden koorts heeft, mag je niet naar een bijeenkomst komen. 



Kijk voor de meest actuele voorschriften op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-
maatregelen-tegen-het-coronavirus 

Kinderkerk 
Neem je kinderen (0 t/m groep 8) mee? Dan gelden de volgende aanwijzingen: 
- Kinderen tussen 0-3 jaar worden door de ouders naar boven gebracht. 
Medewerkers vangen de kinderen boven aan de trap op. Let op: je kunt als ouder 
tijdens de dienst niet worden opgeroepen. 
- Kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) verzamelen op het parkeerterrein 
van Jozua. Ze gaan na afloop als groep weer naar beneden. 
- Kinderen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) gaan zelf via de achteringang (naast 
de garage) naar de kleine zaal. 
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