5 Deel-protocol eredienst kerkgangers [versie 29-09-2020]
Protocol ‘anderhalve meter eredienst’ voor kerkgangers
ALGEMEEN
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om de kerkdiensten conform de
voorschriften en richtlijnen van de overheid te laten plaatsvinden. Daartoe heeft de kerkenraad onderstaand
protocol vastgesteld.
Iedereen die een eredienst bijwoont, is verplicht naar de regels van dit protocol te handelen.
Dit protocol is ook van toepassing op belijdenisdiensten, trouwdiensten, rouwdiensten en andere kerkelijke
vergaderingen / bijeenkomsten.
AANTAL BEZOEKERS
3. Vanaf 1 juli 2020 mag een onbeperkt aantal mensen de erediensten bezoeken tot wat maximaal
haalbaar is met 1,5 meter onderlinge afstand, mits:
a. De onderlinge afstand van ten minste 1,5 meter strikt wordt gehandhaafd;
b. Bezoekers van te voren een zitplaats reserveren en krijgen toegewezen;
c. Bezoekers van te voren wordt gevraagd of ze symptomen vertonen die mogelijk
verbandhouden met covid-19 (triage).
Mensen met corona-gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken.
4. Wanneer een eredienst of bijeenkomst plaatsvindt zonder triage, geldt er een limiet van maximaal
100 personen. Dit aantal is exclusief de personen die behoren tot de zogeheten ‘vitale functies’ die
nodig zijn om de eredienst of bijeenkomst in goede orde en naar de regels der kerk te laten verlopen
(predikant, ouderling, diaken, kosters, organist, technisch beheerder).
WAT TE DOEN BIJ GEZONDHEIDSKLACHTEN
Om het risico op besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, gelden voor het kerkbezoek
de volgende beperkingen:
1. Iemand die verkoudheidsklachten heeft, blijft thuis.
2. Voelt u zich niet fit, maar zijn de klachten nog onduidelijk, ook dan blijft u thuis.
3. Als één of meer gezinsleden koorts hebben, dan blijven alle gezinsleden thuis.
4. Als u zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft die mogelijk verband houden met een coronainfectie, dan blijven alle gezinsleden thuis, tot het moment dat een testuitslag uitwijst dat er geen
sprake is van een coronabesmetting.
RESERVEREN ZITPLAATSEN
We werken met een digitaal systeem voor aanvragen en toekennen van zitplaatsen. Hiervoor gelden de
volgende uitgangspunten:
1. Elke week worden uitnodigingen verzonden om zitplaatsen te reserveren voor de kerkdiensten van
de volgende week. Dit gebeurt op alfabetische volgorde. De omvang van de groep die wordt
benaderd wordt zo goed mogelijk afgestemd op het aantal beschikbare zitplaatsen.
2. Uitnodigingen om te reserveren worden op maandag per e-mail verzonden. In de mail staat een link
naar het reserveringssysteem op de website van onze gemeente.
3. Per huishouden doet u één reservering. U geeft aan met hoeveel personen u de eredienst wilt
bijwonen.
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4. Bij uw reservering moet u verklaren dat geen van de aangemelde personen gezondheidsklachten
heeft die verband kunnen houden met corona (verkouden, hoesten, lichte koorts, keelpijn, e.d.).
5. Als u gezondheidsklachten heeft, blijft u thuis. U doet dan geen reservering. Als u klachten krijgt nadat
u hebt gereserveerd, trekt u uw reservering in.
6. U kunt zitplaatsen reserveren tot en met woensdag.
7. Als er na de reserveringen nog zitplaatsen beschikbaar zijn, wordt een deel van de volgende groep
benaderd om zitplaatsen te reserveren. Zij krijgen dan op woensdag of donderdag een mail met het
verzoek om (alsnog) zitplaatsen te reserveren.
8. Op zaterdag ontvangen degenen aan wie een zitplaats kan worden toegewezen, een definitieve
uitnodiging voor het bijwonen van de eredienst.
9. Hebt u wel gereserveerd, maar ontvangt u op zaterdag geen definitieve uitnodiging, dan zijn er teveel
aanmeldingen. U wordt dan uitgenodigd voor de volgende week.
10. Leden of meelevenden die geen e-mail hebben maar wel naar de kerk willen komen, kunnen contact
opnemen met koster J.P.C. Oldenhage (tel. 0187 – 600 535).
WIE MOGEN ZITPLAATS RESERVEREN
Zo lang de anderhalve-meter-regel van toepassing is, is het aantal kerkgangers beperkt. Het aanvragen van
zitplaatsen is mogelijk voor:
a. Leden en doopleden van onze gemeente;
b. Meelevenden die als zodanig geregistreerd zijn of die zich daarvoor aanmelden;
c. Logés.
Mensen die buiten deze groep vallen en toch naar de kerk willen komen, kunnen zich wenden tot scriba A.
Nagtegaal (tel. 0187 – 601 193)
PRAKTISCHE REGELS BIJ KERKBEZOEK
1. Bij het bezoek van de eredienst of een andere kerkelijke bijeenkomst is iedereen verplicht de
aanwijzingen van de koster(s) op te volgen.
2. De garderobe is gesloten. U kunt uw jas desgewenst neerleggen in de kerk, op de lege bank vóór u.
3. Toiletgebruik is alleen in uiterste noodgevallen toegestaan. Na toiletgebruik moet u de handen 20
seconden wassen en daarna desinfecteren.
4. U bent verplicht in en rondom de kerk een afstand aan te houden tot andere mensen van minimaal
1,5 meter.
5. Zowel voor als na de dienst worden er in of rondom de kerk geen sociale contacten onderhouden. Bij
aankomst gaat u direct de kerk binnen en bij vertrek gaat u direct naar huis.
6. Alleen de linker- en rechterdeur van de hoofdentree worden gebruikt als ingang van de kerk. De
toegang is zodanig geregeld dat bezoekers, ná het gebruik van het desinfectiepunt (zie punt 8), geen
deurkrukken behoeven aan te raken voor het innemen van hun zitplaats.
De achterdeur wordt niet gebruikt, behalve voor het brengen en afhalen van kinderen bij de crèche.
7. Binnen de kerk gelden looproutes volgens het principe van eenrichtingsverkeer.
8. Binnen de kerk gelden de volgende hygiënevoorschriften:
a. Bij binnenkomst bent u verplicht uw handen te desinfecteren door middel van de daarvoor
aanwezige voorzieningen in de hal.
b. Geen handen geven / hoesten of niesen in binnenkant elleboog / gebruik tissues om te
snuiten (tissues niet hergebruiken).
c. Geen snoepjes doorgeven.
9. Iedereen krijgt door de koster / hulpkoster een zitplaats aangewezen.
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10. Echtparen/gezinsleden die tot één huishouden behoren, zitten bij elkaar in één bank.
11. Als meerdere personen die niet tot één huishouden behoren in dezelfde bank zitten, dan houden zij
een tussenruimte aan van ten minste 3 zitplaatsen.
12. Voor bijzondere situaties (gebruik scootmobiel, rollator, e.d.) zoekt de koster een passende oplossing
die voldoet aan de afstandsnorm.
13. Verplaatsingen binnen de kerk moeten tot een minimum worden beperkt.
14. Tijdens de kerkdienst wordt gezorgd voor een zo optimaal mogelijke afzuiging / luchtstroom. Dit kan
tocht veroorzaken in de kerk. Kerkgangers zijn er zelf verantwoordelijk voor zich hierop te kleden.
15. Bij het uitgaan van de kerk wordt van u het volgende verwacht:
a. U wacht met het verlaten van de kerk op de instructies van de koster. Het verlaten van de
kerk gebeurt in elk geval rustig en gestructureerd (bank voor bank, in de volgorde die de
koster aangeeft).
b. U neemt uw Bijbel en overige spullen mee naar huis.
c. Let op de anderhalve-meter-regel en ga direct naar huis.
ZINGEN
Overeenkomstig het advies van enkele Deputaatschappen die de contacten met de overheid onderhouden,
heeft de kerkenraad besloten het zingen tijdens de eredienst te handhaven. We doen dit – zoals de
Deputaten dat ook adviseren – “zachtjes en ingetogen”.
De kerkenraad verwacht dat iedereen zich hieraan houdt.
De organisten proberen de gemeente hierbij te helpen door – zeker bij psalmen met hoge tonen – iets lager
in te zetten.
COLLECTEN:
1. Zolang collecteren op de gebruikelijke wijze risico’s op besmetting met zich meebrengen, heeft het
overmaken van collectegaven per bank of per Givt de voorkeur.
2. Desgewenst kunnen collectegaven na de dienst ook in de collectezakken worden gedaan. De
collectezakken hangen in een rekje bij de uitgangen van de kerkzaal.

Generaal-Protocol kerkelijk leven in Corona-periode.

Versie 2.1
P a g i n a 10 | 29

