
Beste gebruiker(s) van het Anker, 
 
Graag willen wij als College van Kerkrentmeesters middels dit bericht iedereen op de 

hoogte brengen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de mogelijkheden 

van het gebruik van het Anker (en de kerk) in deze coronatijd. 

  
In principe kunnen alle geplande activiteiten voorlopig doorgang vinden voor zover zij het 

maximaal aanwezige personen zoals door onze overheid bepaald niet overschrijden. Dit 

betreft o.a.: 
• Jeugdverenigingen/clubs 
• Catechisaties 
• Koor 
• Mannenavond 
• Bijbelstudieochtend 
• Bijbelkring / Bijbelleesgroep 
• Bijbelcursus 

  
Voor alle bijeenkomsten geldt dat de belangrijkste regel is en blijft het nemen van 

persoonlijke verantwoordelijkheid in het naleven van de landelijk geldende corona 

gedragsregels volgens het RIVM en het opvolgen van de plaatselijke regels zoals: 
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en/of koorts 
• Was je handen voordat je naar de locatie gaat 
• Nies en hoest aan de binnenkant van je ellenboog 
• Raak je ogen en neus zo min mogelijk aan met je handen 
• Schud geen handen 
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar, geef elkaar de ruimte 

  
Daarnaast willen wij als CvK een aantal extra regels onder de aandacht brengen en 

vragen we aan alle leidinggevenden dit ook te communiceren binnen hun eigen 

club\vereniging. 
• Voor alle activiteiten geldt dat de leiding verantwoordelijk is voor: 

• de invulling van de activiteiten op een wijze die corona proof is 
• het toezien op naleving van de in dit bericht genoemde punten 
• het onderling verdelen van de diverse taken zoals beschreven in dit bericht 

(bijv aanzetten ventilatie, schoonmaken, koffieschenken)  
• Kom kort van tevoren naar het gebouw en ga na afloop van de 

bijeenkomst\activiteit meteen naar buiten (en naar huis). Blijf niet in de gangen, 

hal of buiten napraten. 
• Bij de ingang is het verplicht om de handen te desinfecteren 
• Bij activiteiten in zaal 1 en 2 graag de ventilatie inschakelen. Dit kan in de hal bij 

de voordeur in de kast waar "schakelkast ventilatie" op staat. Aan de linkerzijde 

bevinden zich daar twee draaischijven waarvan de onderste voor de ventilatie is. 

Deze onderste schijf dient met de klok meegedraaid te worden en op 3 gezet te 

worden (zie ook bijgevoegde foto). 
• Zet bij gebruik van de andere zalen de ramen zo veel mogelijk open voor 

ventilatie. Vergeet ze niet te sluiten bij het verlaten van de zaal. 
• In elke zaal is desinfectiespray aanwezig. Graag na gebruik de ruimte 

schoonmaken. 
• Passeer elkaar niet op de trap, verkeer van boven heeft voorrang. 
• Het advies is om zo weinig mogelijk gebruik te maken van het toilet. Voor het 

gebruik van de toiletruimten geldt dat deze voor één persoon tegelijkertijd 

toegankelijk zijn. Na toiletbezoek verplicht handen wassen. 
• Voorlopig zal er in het Anker niet gezongen worden 
• Maak zo weinig mogelijk gebruik van de keuken en zorg ervoor dat er nooit meer 

dan twee personen tegelijk in de keuken aanwezig zijn. Voor koffie en thee zullen 

voorlopig kartonnen bekers gebruikt worden. 



• Bij extra gebruik van zalen (naast de vaste activiteiten volgens de jaarplanning) 

zoals vergaderingen door de leiding van clubs vooraf eerst even een melding 

via kerkrentmeesters@hervormdharskamp.nl zo voorkomen we dat er te veel 

gebruikers tegelijk zijn in het Anker. 

 
  
Elke vereniging en club kan de leden onderstaande checklist mailen. De aanwezigen 

zullen op elke vraag met NEE moeten antwoorden, anders zijn zij niet welkom of moeten 

onmiddellijk het gebouw verlaten.  
  
Corona check gebruikers lokaliteiten Hervormde Gemeente Harskamp  

• Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende 

(milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?  
• Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of 

benauwdheidsklachten?   
• Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in 

de afgelopen 7 dagen vastgesteld?  
• Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 

huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?  
• Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand bij wie het 

coronavirus is vastgesteld?  
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