
Gemeenschap De Hooge Berkt – samenleven met corona maatregelen 
 

In de Ruif (eetzaal) en Lavra 

 

✓ Bij binnenkomst in de hal van de eetzaal of Lavra ontsmet je je 

handen 

✓ Bij ontbijt en lunch gaan we van voor naar achteren om beurten naar 

het buffet en bedienen ons van porselein en bestek, eten en drinken  

✓ Gasten ruimen hun tafel niet zelf af en wassen niet af 

✓ Bij het diner serveren we soep en hoofdgerecht per twee tafels, 

salade en nagerecht per tafel  

✓ De gasten aan de stiltetafel krijgen apart geserveerd 

✓ Bij de afwas na het diner zijn er max 6 personen in de keuken. De 

gastvrouw verdeelt de taken na de maaltijd 

✓ Door de week drinken we met max 20 personen koffie in de Lavra 

✓ Op zondag drinken we koffie op twee plaatsen: Ruif en Lavra. Zo 

kunnen we 2x 20 personen ontvangen (en enkele teamleden)  

 

In de kapel 

✓ Bij binnenkomst in de hal van de kapel ontsmet je eerst je handen 

✓ Je naam wordt door het kapelteam opgeschreven, mocht op enig 

moment bron- en contactonderzoek door de GGD nodig zijn 

✓ We vragen je om voorin aan te sluiten zodat de kapel van voor naar 

achteren gevuld wordt  

✓ De zitplaatsen zijn aangeduid door de boeken op de stoelen. Zo 

waarborg je voldoende afstand met je buurman, -vrouw 

✓ Op enkele plekken zijn twee stoelen naast elkaar aangeduid voor 

mensen die met elkaar samenleven 

✓ We zingen met het hart maar niet hardop 

✓ Na afloop van het gebed of viering verlaten de mensen achterin het 

eerste de kapel (en zo verder), we houden daarbij voldoende 

afstand, ook in de hal 
✓ Voor de Lichtdienst en de zondagsviering schrijf je je in op de lijst in 

de Lavra 

Gebruik van gastenkamers 

 
✓ Bij de ingang van je logeerhuis ontsmet je je handen  

✓ Je ontsmet je handen voor en na je bezoek aan kapel, Lavra en Ruif 

(eetzaal) 

✓ Gebruik zoveel mogelijk je eigen sanitair op de kamer 

✓ Bij vertrek graag het bed afhalen en het wasgoed op de kamer 

achter laten 

 

 

 

Dank je wel ! 

Ben je ziek kom dan niet in de gemeenschap 

Laat je testen Tel. 0800-1202 

 

We houden ons aan de algemene hyghiene regels 

 

 


