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Wel/niet bezoeken 

kerk 

1. Bij de ingang van de kerk hangt een instructie, wanneer men wel of niet de bijeenkom-

sten mag bezoeken. Hiervoor zijn de meest recente voorschriften van het RIVM lei-

dend (o.a. houd 1,5 meter afstand, gezondheids- / verkoudheidsklachten? Blijf thuis) 

2. Bezoekers met een kwetsbare gezondheid en bezoekers van 70 jaar en ouder worden 

geadviseerd de kerkdiensten vooralsnog niet te bezoeken. 

Coördinatoren 3. Bij iedere bijeenkomst zijn minimaal drie coördinatoren aanwezig. Deze coördinatoren 

zien toe op naleving van de maatregelen die getroffen zijn. 

4. Coördinatoren zijn herkenbaar aan een badge. 

Registratie kerk-

gangers 

5. Om te bij een evt. corona uitbraak te kunnen traceren wie er geweest zijn, worden de 

kerkgangers geregistreerd.  

6. De coördinator bij de ingang van de kerk registreert de bezoekers. 

Logistiek 7. In de kerk is met duidelijke aanwijzingen zichtbaar welke paden, ingangen en uitgan-

gen gebruikt moeten worden. 

Hygiëne 8. Bij de ingang van de kerk zijn desinfecterende middelen aanwezig, waarmee elke be-

zoeker zijn handen dient te desinfecteren. 

Gebruik toiletten 9. Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt worden. 

 10. Bij de ingang naar de toiletten zijn desinfecterende middelen aanwezig, waarmee men 

zowel voor als na het toiletbezoek verplicht zijn handen moet desinfecteren. 

Gebruik kerkzaal 11. Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. Daarvoor 

worden er van elke drie banken twee banken afgesloten voor gebruik. Te gebruiken 

banken worden gemarkeerd met een groene stip. 

 12. De kerk wordt van achter naar voren gevuld met kerkgangers. Banken worden vanuit 

het midden naar de gangpaden gevuld. 

 13. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

 14. Zitplaatsen direct aan het gangpad worden vrijgehouden. 

Betreden kerkzaal 15. Kerkgangers betreden de kerk alleen via de hoofdingang. De dienstdoende coördinato-

ren zien toe op het houden van de afstand tussen de kerkgangers en het naleven van 

de genomen maatregelen. 

Verlaten kerkzaal 16. Bij het beëindigen van de eredienst verlaten de bezoekers rij voor rij de kerk en van 

voor naar achter, met inachtneming van 1,5 meter tussenruimte. Begonnen wordt met 

de vakken het dichtst bij de uitgang. De coördinatoren zien hier op toe. 

 17. Beide uitgangen (hoofdingang en kleine deur) worden gebruikt, waarbij vanaf de 

preekstoel gezien de linkerhelft de kerk via de hoofdingang verlaat (maar buiten niet 

via het kerkpad linksaf mag gaan) en de rechterhelft via de kleine deur (maar buiten 

niet via het kerkpad rechtsaf mag gaan). Elkaar passerende stromen op het kerkpad 

zijn niet toegestaan. 

Zingen 18. In de ochtenddienst is het is mogelijk om te zingen. Dit gebeurt alleen in de voorste 

bank rond de preekstoel. In de avonddienst mag de hele gemeente zingen. Het zingen 

in de avonddienst wordt beperkt tot 1 couplet per zangmoment. Met een maximum 

van 6 zangmomenten. 

 19 Kerkgangers dienen Bijbels en liedbundels Weerklank zoveel mogelijk zelf mee te ne-

men. Indien nodig liggen Bijbels en liedbundels bij de ingang van de kerk. 

Collecteren 20. Het is vooralsnog niet mogelijk om de doorgeefcollectezakken te gebruiken. Zolang dit 

niet mogelijk is, blijft de huidige werkwijze gehandhaafd. 

Oppas 21. Kinderoppas bij de morgendiensten wordt aangeboden in verenigingsgebouw Aktivia. 

 


