
Protocol video verbinding en gedragscode Ds. Van Oosterzeehuis. 

Voor de uitzending van het geluid en beeld is de geluidsman van de kerk verantwoordelijk. 

De gastheer/vrouw die dienstdoet in Ds. van Oosterzeehuis hoeft alleen beeldscherm, 

versterker en ventilatie aan te zetten dit gaat zoals onderstaand: 

• Openen van de geluidskast en de versterker aanzetten 

• Op de T.V. de powerknop aanzetten. 

• Afzuiging aan zetten (knop MV) en draaiknop op stand 6 zetten. 

• Tafeltje met schaaltjes voor collecte plaatsen bij de uitgang. 

• Liedboeken leggen waar men zitten mag. 

Het apparatuur is zo afgesteld dat verder handelingen niet nodig zijn wel moet 

gastheer/vrouw kijken en luisteren of alles werkt. Na de dienst word van hem verwacht dat hij 

de T.V. weer uitzet evenzo de versterker uitzet. 

Gastheren/vrouwen moeten nog gevraagd worden !!!! 

Protocol gastvrouw / heer. 

De keuken in het Ds. van Oosterzeehuis is gereserveerd voor de predikant en dienstdoende 

ambtsdragers om zich om te kleden en voor het consistorie gebed. Zodra we er weer koffie 

mag worden gedronken wordt dit aangepast. 

Ook voor Ds. van Oosterzeehuis geldt mondkapje verplicht vanaf binnenkomst tot dat 

men zit. 

Men mag zitten daar waar een liedboek ligt. 

Bij het verlaten van het Ds. Van Oosterzeehuis weer mondkapje op tot dat men buiten 

is. 

De werkzaamheden zien er als volgt uit; 

• Zo de tafels nu staan zit aan iedere tafel 1 persoon ( of men moet uit het zelfde gezin 

komen ) indien nodig mogen er stoelen worden geplaatst daar waar nog geen tafels 

staan (let hierbij wel op veilige afstand) 

• Bij binnenkomst moet men de handen laten desinfecteren  

• De garderobe is buiten gebruik  

• Men meent plaats daar waar een liedboek ligt. 

• De tussendeuren zijn tijdens de dienst dicht. 

• Na afloop van de dienst verlaten de genodigde via de achterkant het gebouw nadat 

ze weer hun handen hebben gedesinfecteerd. Daar mag men niet gaan staan praten. 

• Na de kerkdienst is het Ds. Van Oosterzeehuis alleen toegankelijk voor hen die er 

echt moeten zijn: De predikant; dienstdoende ambtsdragers; gastheer/vrouw (ook 

van de kerk) Ook niet voor hen die iemand willen spreken dat moet buiten 

gebeuren en niet binnen of men moet wachten tot iedereen vertrokken is die 

niet bij gesprek hoeft te zijn.  

 

3 Juni 2021 

Voorzitter: 

Scriba:   


