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Gebruiksprotocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten 

Datum: 18 juli 2020  
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1. Inrichting ruimtes 

De kerkenraad zorgt dat ruimtes waar men samenkomt veilig ingericht worden.  

- Er zijn looproutes aangegeven in de kerkzaal. In de aanbouw niet, daar wordt men geacht 
rekening te houden met voldoende afstand houden. Bij het passeren zoveel mogelijk rechts 
houden. 

- Voor elke ruimte is bepaald en ter plaatse aangegeven wat de maximale bezettingsgraad van 
die ruimte is voor personen ouder dan 18 jaar. Iedere deelnemer moet op anderhalve meter 
afstand van elkaar kunnen zitten of staan. Voor personen ouder tussen 13 en 18 jaar geldt 
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onderling geen limiet maar wel dat zij anderhalve meter afstand moeten kunnen houden tot 
mensen van boven de 18 jaar. Voor kinderen onder 13 jaar gelden geen beperkingen.  
De koster of diens vervanger zet van tevoren de stoelen en de tafels op voldoende afstand van 
elkaar klaar. 
Maximale bezetting (18+ jaar, personen tussen 13 en 18 jaar houden alleen anderhalve meter 
afstand tot personen van boven de 18 jaar): 

o Kerkzaal: 85 personen incl. predikant en koster. Exclusief organist en enige 
overloopruimte naast het orgel en langs de buitenmuren van de kerk. Deze 
bezettingsgraad houdt geen rekening met meerdere personen uit één huishouding 
die dichter bij elkaar mogen zitten. De coördinator (zie onder) kan besluiten extra 
mensen toe te laten indien dit past binnen de afstandsregel. 

o Ontmoetingsruimte (aanbouw): 15 personen indien gewerkt wordt met een 
binnenring en een buitenring. Bij 1 ring: maximaal 10 personen. Of twee leid(st)ers 
met ca. 20 kinderen in de basisschoolleeftijd. 

o Consistorie: 2 personen of 1 leid(st)er met 3 kinderen 
o Zaal boven: maximaal 14 uitgaande van een binnen- en buitenring. Bij 1 ring: 

maximaal 10 personen 
o Kelder:  

▪ Voorste helft: 4 zitten, 8 staan. 
▪ Achterste helft: 1 leid(st)er met 3 kinderen in de crèche, of 8 personen 

staande ,of 4 mensen zittend in vergaderopstelling. 
▪ Het geheel: 8 personen zittend in vergaderopstelling, of 16 personen staande. 

Ruimte is ook bruikbaar als kindernevendienstruimte met 2 leid(st)ers en een 
grotere groep kinderen (15).  

▪ Voor voldoende ventilatie wordt de mechanische ventilatie aangezet of de 
nooduitgang geopend. 

o Toiletten: 1 persoon per ruimte.  
o Keuken/pantries: 

▪ Begane grond: 2 personen, die elkaar niet passeren 
▪ Eerste verdieping: 1 persoon 
▪ Kelder: 1 persoon 

o Garderobe: gesloten 
 

2. Bijeenkomsten in de kerk versus thuis 

In de grotere ruimte van een kerkelijk gebouw kan een veilige afstand en de benodigde hygiëne van 
keuken en sanitaire voorzieningen gewaarborgd worden. Kringen die normaliter in huiselijke kring 
samenkomen, krijgen het aanbod om hun bijeenkomsten voorlopig in de Dorpskerk te houden met 
inachtneming van alle hygiënevoorschriften (handen wassen van tevoren, ontsmetten bij 
binnenkomst, gebruik van toilet tot minimum beperken enz.) en het voldoende afstand houden. Dit 
kan alleen na overleg met de koster die de bezetting in de gaten houdt en de nodige voorbereidingen 
treft.  

3. Reinigingsplan Kerkgebouw 

De kerkenraad heeft het volgende reinigingsplan opgesteld.  

Algemeen: 
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- Bij beide ingangen van de kerk is er een dispenser met ontsmettingsmiddel, met een bordje 
‘handen desinfecteren verplicht’. 

- Het aantal ruimtes dat gebruikt wordt, is beperkt. In de zomermaanden wordt in principe 
alleen gebruik gemakt van de ruimtes op de begane grond. Alleen het invalidentoilet is dan 
beschikbaar. 

- De algemene richtlijnen van het RIVM voor hygiëne i.v.m. het coronavirus staan aangegeven. 

Het reinigingsplan voor het kerkgebouw en de nevenruimtes is als volgt.  

Ruimte  Frequentie   Opmerking  

Kerkzaal  2x per week   Voor elke dienst, doordeweeks uitgebreid 

Ontmoetingsruimte (aanbouw) Variabel  Na gebruik 

Keuken/pantries Variabel   Na gebruik  

Consistorie  1x per week   Gebruik dient tot minimum beperkt te moeten blijven 

Toiletten  
Min. 
2x/week  

 
Voor en na gebruik. Gebruik dient tot minimum 
beperkt te blijven. 

Overige ruimtes inclusief 
trappenhuis 

1x per week  Gebruik dient tot minimum beperkt te moeten blijven 

De schoonmaak kan worden uitgevoerd door andere gemeenteleden mits ze daarvoor 
passende instructies van de koster hebben gekregen. 
In de kerkzaal worden deurklinken, lessenaar en microfoons en lichtschakelaars voor elke 
dienst gereinigd. De organisten maken zelf het orgel voor gebruik schoon. De bediener van de 
stream reinigt zelf de laptop en aanverwante zaken.  

4. Aanwijzingen rond de erediensten 

Er vinden maximaal twee erediensten per dag plaats. Deze mogen niet zo dicht op elkaar plaatsvinden 
dat bezoekers van de ene en de andere dienst elkaar tegenkomen. Tussendoor wordt de kerk gelucht. 
Er kunnen kindernevendiensten worden gehouden. 

Men kan alleen via de hoofdingang naar binnen. Dit is om het aantal bezoekers te kunnen bijhouden.  

Toegang 

Bij de ingang wordt de bezoeker in de ochtenddiensten verwelkomd door twee leden van de 
welkomscommissie. Zij reiken de boekjes niet aan, deze kan de bezoeker zelf uit de kast pakken.  

De welkomscommissie speelt een rol bij de handhaving van dit protocol. Een lid van de commissie 
houdt bij hoeveel mensen in de kerk aanwezig zijn en wijst hen bij binnenkomst op het 
intekenformulier. Het is niet mogelijk dat het maximaal aantal mensen (zie onder) wordt 
overschreden. Indien dit wel dreigt te gebeuren, wordt de kerkdeur door de welkomscommissie 
gesloten in overleg met de coördinator (zie onder). Mensen die er nog bij hadden gewild, wordt 
gewezen op de mogelijkheid de dienst thuis mee te beleven of eventueel in de bovenverdieping van 
de ontmoetingsruimte via de intercom mee te luisteren. 

Men neemt bij binnenkomst kennis van de gezondheidsvoorwaarden. Mensen met 
verkoudheidsklachten kunnen de kerk helaas niet bezoeken. 70-plussers wordt aangeraden extra 
voorzichtig te zijn. Bij binnenkomst schrijven bezoekers hun naam op het intekenformulier en 
ontsmetten daarna hun handen. Dit formulier dient ervoor om bij een evt. coronabesmetting anderen 
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die in dezelfde dienst aanwezig waren, te kunnen waarschuwen. De lijst blijft drie weken in bezit van 
een moderamenlid en wordt dan vernietigd.  Het intekenformulier is een voorwaarde waaraan 
voldaan moet worden, omdat er tijdens de kerkdienst gemeentezang plaatsvindt.   

De garderobe is voorlopig gesloten. 

Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt worden. In principe is alleen het 
invalidentoilet op de begane grond in gebruik. Toiletten worden na afloop van iedere kerkdienst 
schoonmaakt. Er zijn bij de toiletten standaard voldoende reinigingsmiddelen aanwezig (zie 
reinigingsplan). 

Markeringen en de anderhalve meterregel 

De looppaden in de kerk zijn gemarkeerd.  

In de banken kunnen mensen uit één huishouding direct naast elkaar plaatsnemen.  

Mensen die niet uit hetzelfde huishouden komen nemen plaats op tenminste anderhalve meter 
afstand van elkaar, zoveel mogelijk zig-zag. Dit geldt zowel voor de ruimte voor, naast als achter hen. 
Daarom zal telkens één bank tussen twee bezette banken leeg moeten blijven. Dit is duidelijk 
aangegeven met een markering. Men zal zo optimaal mogelijk gebruik maken van de beschikbare 
zitplaatsen op zo’n manier dat men niet voor elkaar langs hoeft.  Dit wil onder andere zeggen dat men 
de banken vanaf één kant in gaat en zoveel mogelijk doorloopt en aansluit met inachtneming van de 
anderhalve meter tussenruimte (dat is 3 zitplaatsen). 

Coördinatoren  

Er is per kerkdienst 1 coördinator in de kerkzaal aanwezig, herkenbaar aan een badge. Deze is 
aangesteld door de kerkenraad/kerkenraadslid. Coördinatoren zien toe op de maatregelen die 
getroffen zijn. Zij beantwoorden vragen en helpen de bezoekers zich aan de voorschriften te houden 
en geven aan waar mensen wel/niet kunnen zitten of lopen.   

 Aantallen bezoekers en wel/geen aanmelding 

Vanwege de anderhalve meterregel is het in de praktijk niet mogelijk om met meer dan 85 mensen 
(kinderen onder de 12 niet meegerekend) bij elkaar te komen in de kerkzaal. Wanneer de ruimte naast 
het orgel meegeteld wordt en er wat stoelen langs de muren van de kerk worden geplaatst, is een iets 
hoger aantal mogelijk.  

Mensen hoeven zich vooralsnog niet aan te melden voor een dienst. Tenzij er mensen geweigerd 
moeten worden omdat de kerk vol zit. Dan zal de kerkenraad toch overgaan tot een systeem van 
aanmelden bij de scriba. De scriba zal in principe op volgorde van aanmelding toewijzen. Mensen die 
al vaker aan de beurt zijn geweest kan worden gevraagd thuis de dienst te volgen om zo andere 
mensen ook de gelegenheid te geven een dienst bij te wonen. 

Voorgangers, lectoren, ambtsdragers, musici, koster 

Alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, lectoren, ouderlingen, musici, koster, enz.) dienen ook 
tijdens de dienst de anderhalve meter afstand bewaren. Alleen de predikant maakt gebruik van de 
lessenaar in het liturgisch centrum. Afkondigingen door anderen zoals de ouderling van dienst, vinden 
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plaats naast de Avondmaalstafel achter de microfoon op de muziekstandaard.  De losse microfoon 
wordt alleen gebruikt door de predikant.  

Zingen tijdens vieringen 

De kerkenraad staat gemeentezang toe en houdt zich daarbij aan de landelijk geldende richtlijnen 
hiervoor. Men schrijft zich dus in bij binnenkomst (zie ook onder het kopje ‘Toegang’ hierboven). 
Enkele voorzangers zullen voorin de kerk de liederen ten gehore brengen. 

Collecten 

Deze kunnen nog steeds plaatsvinden langs digitale weg, vindbaar op de website van de Dorpskerk en 
via QR codes die bij de liedboeken liggen. Maar na afloop van de diensten zullen bij de uitgangen ook 
schalen/mandjes voor contant geld.  

Kindernevendienst 

Kindernevendiensten kunnen plaatsvinden in de aanbouw op de begane grond. De 
kindernevendienstcommissie houdt de ouders op de hoogte van de wijze waarop deze plaatsvinden. 
De leiding hanteert de aangegeven looproutes. Er worden geen etenswaren genuttigd, tenzij het gaat 
om zelf meegebrachte consumpties voor eigen gebruik. 

Tienerdienst 

Tieners kunnen naar de tienerdienst op de bovenverdieping van de aanbouw. Daarbij moet wel 
anderhalve meter afstand gewaarborgd kunnen worden tussen de leiding en de tieners. Tieners 
onderling zijn niet gehouden aan de anderhalve meterregel.  

Avondmaal en Doop 

Avondmaal: Dit wordt gevierd in een gaande viering. Hierbij worden de looppaden aangehouden zoals 
hieronder geschetst. Avondmaalswijn staat in kleine bekertjes voor 1 persoon gereed op een 
(sta)tafel), brood of matzes liggen los van elkaar op een (sta) tafel. De predikant staat bij de tafel met 
brood, een diaken bij de statafel met wijn. De dienstdoende ouderling en kerkrentmeester zorgen 
voor een ordelijk verloop (nodigen van de kerkgangers, aanwijzingen over de looprichting) 
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Doop: Wanneer er gedoopt wordt, ontsmet de predikant eerst zijn/haar handen met 
ontsmettingsmiddel alvorens water uit het doopvont te nemen en dit over het hoofd van het kind te 
gieten. 

Verlaten van de kerk 

Na afloop van de dienst laat men de boekjes op de bank liggen. Deze worden gereinigd door degenen 
die schoonmaakdienst hebben. De bezoekers verlaten de kerk op anderhalve meter afstand van elkaar 
(dit geldt niet voor mensen die uit één huishouden afkomstig zijn), bank voor bank, te beginnen bij de 
achterste banken. Men mag elkaar niet kruisen. De mensen uit het middenschip vertrekken via de 
zijdeur naast het middenschip. De mensen uit de zijbeuk die zich bij de hoofdingang bevindt, 
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vertrekken door de hoofdingang. De mensen uit de andere zijbeuk vertrekken via de aanbouw. De 
coördinator en de dienstdoende kerkrentmeester bewaken het goede verloop. Men wordt verzocht 
niet direct in de buurt van de uitgangen te blijven staan, maar hiervoor een plek te zoeken waar 
voldoende ruimte is, om opstopping te voorkomen. Wellicht ook net buiten het kerkplein. 

Koffiedrinken 

Koffiedrinken in de kerk wordt uitgesteld tot nader order. Bij goed weer zal er in de buitenlucht  
koffie/thee/limonade klaargezet worden. Hierbij schenken 1 of 2 personen koffie/thee/limonade in, en 
pakt men zelf een kopje/beker van de tafel. Koekjes indien aanwezig, zijn per stuk verpakt. 

Crèche 

In de Dorpskerk wordt weinig gebruik gemaakt van de crèche. In die gevallen waarin daarvan wel 
gebruik gemaakt wordt, gelden de volgende bepalingen:  

Er gelden geen anderhalve meter beperkingen tussen kinderen en leidsters. Zieke kinderen moeten 
vanzelfsprekend thuisgehouden worden en crècheleidsters mogen geen gezondheidsklachten hebben 
die mogelijk gerelateerd kunnen zijn aan het coronavirus. Bij de breng- en haalmomenten van 
kinderen wordt 1,5 meter afstand gehouden tussen volwassenen. Kinderen worden door één 
volwassene gebracht, en zo weinig mogelijk met kinderen die daar geen opvang gebruiken. Haal- en 
brengmomenten duren kort. 

 

5. Specifieke aanwijzingen voor huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, 
bevestigingsdiensten van predikanten en/of kerkenraadsleden, rouwdiensten 

Deze diensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities als hierboven beschreven voor gewone 
erediensten. Met deze toevoegingen m.b.t. het vermijden van lichamelijk contact: 

- zegenen geschiedt op anderhalve meter afstand ; 
- het feliciteren of condoleren eveneens;  
- de aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten worden opgevolgd; hij of zij is via de 

uitvaartbranche geïnformeerd.  

 

6. Specifieke aanwijzingen voor bijeenkomsten anders dan kerkdiensten (bijvoorbeeld 
vergaderingen, kringen, condoleance, catechese) 

- De bijeenkomsten inclusief aantal personen en wensen, wordt tijdig aangekondigd bij de koster of 
diens vervanger. Hij gaat over de beschikbaarheid en treft de nodige voorbereidingen. Indien 
nodig kan hij hierbij hulp vragen. 

- Men vermijdt lichamelijk contact. 
- Men ontsmet de handen bij binnenkomst met de hiervoor gereedstaande spullen. 
- Men houdt anderhalve meter afstand (voor 18+-ers) Tieners (12+) houden anderhalve meter 

afstand van 18+-ers. 
- Niezen of hoesten in de holte van de elleboog. 
- Men maakt minimaal gebruik van het toilet. 
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- Men pakt zelf koffie/thee/limonade. 
- Het maximale aantal mensen in een bepaalde ruimte mag niet worden overschreden.  
- Men neemt zoveel mogelijk een eigen liedboek /bijbel mee. Bij gebruik van een exemplaar van de 

kerk neemt men deze na gebruik even af met een ontsmettingsdoekje. Hierna plaatst men deze 
zelf terug op de plek waar deze hoort. 

 


