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Dit protocol beschrijft een aantal handelingen die in de dienst plaatsvinden en in verband met Covid-19
een andere invulling krijgen.
In alle gevallen geldt dat de richtlijnen van het RIVM in acht genomen worden. Waar geen specifieke
protocollen zijn beschreven zijn de richtlijnen van het RIVM van kracht.
Algemeen
-

Als u ziekte- of verkoudheidsverschijnselen hebt blijft u thuis.
Als een huisgenoot ziek is blijft u thuis.
Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Hoest of nies in uw elleboog.

Mondkapjes
Bezoekers die direct na binnenkomst gaan zitten worden niet verplicht een mondkapje te dragen. Anderen die
voor de dienst nog door de kerk bewegen, zoals kerkenraad, coördinatoren, kosters, etc. moeten tijdens het
lopen een mondkapje dragen.
Kerkdiensten bijwonen
Het aantal bezoekers tijdens een kerkdienst is gemaximaliseerd tot 30 personen. Niet meegerekend zijn
personeel als predikant, koster, coördinatoren, kerkenraad, diakonie, etc. conform voorschriften van de
Rijksoverheid. Bezoekers die de dienst willen bijwonen melden zich vooraf aan bij de scriba.
Alle diensten worden gelivestreamd zolang er maximaal 30 personen in de kerk mogen zijn, of bij bijzondere
diensten.
Gebruik kerkgebouw
We zijn gehouden een presentielijst bij te houden van mensen die in de diensten aanwezig geweest zijn
per zondag. Dit doen de coördinatoren bij binnenkomst. Deze lijsten worden door de scriba zorgvuldig
bewaard en na 2 maanden vernietigd.
Om goed afstand van elkaar te kunnen houden is er een vaste looproute.
Iedereen gaat door de deuren aan de achterzijde, onder het orgel naar binnen (voor kinderopvang, zie
volgende pagina). Daar wordt u door coördinatoren welkom geheten en wordt u naar een plaats geleid.
De specifieke regels
-

Loop gelijk met uw gezin naar binnen.
Desinfecteer uw handen bij de ingang.
Loop altijd zoveel mogelijk middendoor.
Eventuele jassen meenemen naar uw plaats.
Niet in de hal of gang blijven staan.

-

-

U volgt de aanwijzingen van de coördinatoren en u wordt een plaats aangewezen.
• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten, u loopt de aangewezen rij in. De eerste loopt door tot
de zijkant, uw huisgenoten sluiten aan.
• Kinderen tot 12 jaar hoeven geen afstand te houden.
• Jongeren van 12 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel tot volwassenen.
• U zit voor de handjes.
• Tussen de banken zal 1 rij worden overgeslagen.
Tijdens het verlaten van de kerkzaal wordt, tenzij anders aangegeven, alleen de uitgang onder het
orgel gebruikt, op aangeven van de coördinatoren.

Zitplaatsen in de kerkzaal
- Ouders zitten te midden van hun kinderen, zodat tussen 2 volwassenen altijd 3 stoelen leeg zijn of
bezet zijn door kinderen jonger dan 12 jaar.
- Alleengaanden zitten bij voorkeur op het eind van de rij.
- Na de dienst loopt u net als bij binnenkomst als huisgenoten op 1,5 meter van de andere aanwezigen
rechtstreeks naar buiten. De deuren staan open, coördinatoren geven aan wanneer u de rij mag
verlaten.
- Als u toch even iemand fysiek wilt spreken kan dat. Doe dit buiten en let erop dat u niet in de
looproute staat. Bewaak de 1,5 meter.
- Gebruik thuis het toilet, de richtlijnen raden toiletbezoek in de kerk af. Indien noodzakelijk is het
toilet te gebruiken en voorzien van desinfectiemiddelen.
Zang en begeleiding
Tijdens de diensten is het niet toegestaan te zingen. Hierbij gelden de volgende uitzonderingen:
- Wanneer de band de zang begeleidt zullen 3 tot 4 zangers voor in de kerk zingen, met minimaal 5 meter
afstand tot de bezoekers.
- Wanneer er geen begeleiding door de band is mag alleen de voorste rij van ieder blok meezingen.
Zijdelingse afstand van 1,5 meter en 5 meter afstand in de zangrichting is gewaarborgd.
Kinderopvang
Kinderopvang is mogelijk. Ook hier worden namen genoteerd op de lijst. Oppaskinderen worden
voorafgaand aan de dienst door hun ouders in Het Middelpunt gebracht in de voor de oppas bestemde
ruimte. Deze ouders lopen vervolgens weer naar buiten om via de ingang onder het orgel de kerkzaal te
betreden (i.v.m. registratie).
Schatgravers en Spoorzoekers
Kinderen voor Schatgravers en Spoorzoekers beginnen in de dienst en gaan op aangeven van de
voorganger met hun begeleiders naar Het Middelpunt, of worden voor aanvang van de dienst naar Het
Middelpunt gebracht. Hierover communiceert de kindercommissie voorafgaand aan de dienst.
Collecte
De collecte wordt gehouden bij uitgang van de kerk. Daar staan collectezakken klaar waar geld of
collectemunten in gegeven kunnen worden.
Een uitzondering is een digitale collecte waarbij gemeenteleden geld kunnen overmaken naar de kerk,
diakonie of rechtstreeks aan het collectedoel.

