HARVEST ONDERWIJSSESSIES IN CORONATIJD
Zoals vanouds hebben we elke 1e zondag van de maand een onderwijssessie om 15.00 uur in
ons gebouw ‘De Silo’. Deze sessie is ook via een online stream op ons YouTube kanaal te
volgen, zodat men thuis of in HGN-verband toch deelgenoot kan zijn.
Tickets
Vanwege de Corona-maatregelen kunnen slechts 30 mensen aanwezig zijn in De Silo. Als
bezoeker heb je voor iedere meeting een ticket nodig die via deze link kunt aanvragen of door
een mailtje te sturen naar info@harvestministries.nl.
De tickets zijn gratis. Door middel van deze gratis tickets wordt ervoor gezorgd dat het aantal
bezoekers wordt gecontroleerd. De tickets zijn op naam en kunnen dus niet zomaar worden
doorgeven aan iemand anders. Bij het aanmelden wordt de bezoeker gevraagd zichzelf de
volgende vragen te stellen voordat hij/zij De Silo binnenkomt:
1. Heb je last van hoesten / koorts / benauwdheid?
2. Heb je momenteel een huisgenoot met koorts en / of benauwdheidklachten die nog niet
getest is op het coronavirus?
3. Heb je het coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb jij een huisgenoot / gezinslid met het coronavirus?
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
coronavirus is vastgesteld?
Indien de bezoeker één of meer van de vragen met ‘ja’ beantwoord heeft, mag hij/zij niet naar
binnen.
Het Welkomsteam controleert, a.d.h.v. een lijst met aangemelde personen op een geldig ticket
en de vraag of men het Harvest Coronaprotocol in acht heeft genomen. Alleen voor mensen
die zonder ticket aan de deur verschijnen (mensen die dus niet op de lijst staan), geldt dat het
Welkomsteam alsnog het coronaprotocol doorloopt en de naam, e-mailadres en
telefoonnummer invult. Na 2 weken worden de formulieren vernietigd.
Entree zaal
De bezoekers nemen de jas mee naar de stoel. Tussen de personen uit een ander huishouden
wordt 1,5 meter tussenruimte gehouden. De bezoekers blijven tijdens de sessie direct voor of
op de toegewezen stoel. Het lopen binnen de zaal wordt zoveel mogelijk beperkt.
Mondkapjes
Omdat een kerkgebouw geen openbare ruimte is, geldt er geen mondkapjesplicht. Het advies
echter van de overheid is om (vanaf 13 jaar) een mondkapje te dragen wanneer je je
verplaatst in het gebouw. Als je bij je stoel bent, kun je je mondkapje afzetten. Het is een
advies, dus niet verplicht.
Stoelen
De afstand tussen de rijen stoelen bedraagt ruim 1,5 meter. Er is voldoende ruimte om, indien
nodig, de stoelen in de zaal zodanig te plaatsen om flexibel om te gaan met verschillende
gezinssamenstellingen/ huishoudens.
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Zingen
Rekeninghoudend met de RIVM-richtlijnen is er extra ruimte gecreëerd tussen het podium en
de 1e rij. De ruimte tussen de rijen is méér dan 1,5 meter en de duur van de worship is korter
dan voorheen.
Tienden & Offer
Het doel is alles zoveel mogelijk ‘contactloos’ te laten verlopen, dus het geven van
tienden/offers gebeurt via machtigingskaarten die op de stoelen liggen en die bij het naar
buiten lopen in de kist bij de uitgang kunnen worden gedeponeerd. Online geven via de
betaallink in de mail of via internetbankieren is uiteraard ook mogelijk.
Koffie/thee
Om het aantal bewegingen in het gebouw tot het minimum te beperken zal er geen koffie/thee
worden geserveerd voor of na de samenkomst.
HGN
HGN-groepen zijn onderdeel van onze geloofsbeleving. Een HGN-groepmeeting wordt derhalve
beschouwd als religieuze bijeenkomst. Ook daarvoor geldt dus een uitzondering. Dit betekent
dat er bij een HGN-groepmeeting meer mensen bij elkaar kunnen komen dan 2 gasten. In alle
omstandigheden moeten degenen die je ontvangt zich wel houden aan de RIVM-maatregelen
zoals het 1,5 meter afstand houden, geen handen schudden, enz..
De Silo is ook beschikbaar voor HGN-groepen om in een veilige setting samen te komen.
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