
PROTOCOL KERKDIENSTEN en andere kerkelijke bijeenkomsten voor de Oud 
Geref. Gem. “Schaapsweg” te Ede. 
 
VOORAF 
 

 Vanaf D.V. 1 juni mogen erediensten plaatsvinden met een samenstelling van max. 30 personen per kerkgebouw; 
dit is bedoeld als ‘leerproces’ hoe het protocol functioneert. 

 Vanaf D.V. 1 juli 2020 mogen erediensten plaatsvinden met een samenstelling van maximaal 100 personen per 
kerkgebouw. 

 De personen die de dienst mee verzorgen zijn de predikant-oud. van dienst-koster-hulpkosters en organist. 
Deze personen vallen niet onder de eerder genoemde aantallen personen. 
 
N.B. de versoepelingen per 1 juni en 1 juli zijn onder de strikte voorwaarde dat de daaraan voorafgaande 
maatregelen positief uitwerken. In geval van nieuwe corona-uitbraak of anderszins kan het kabinet besluiten de 
versoepeling terug te draaien. 

 

ESSENTIELE VOORWAARDEN 
 

1. Essentieel is dat alle potentiële bezoekers van kerkdiensten zich verantwoordelijk weten voor zichzelf en voor de 
ander. 

a. Als men zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen van corona-infectie heeft, dan mag men niet naar de 
kerk komen. 

b. Als gezinsleden koorts hebben mag men niet naar de kerk komen. 
c. Als men zelf verkoudheidsklachten heeft mag men niet naar de kerk komen. 
d. Bovendien gelden de inmiddels gebruikelijke aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen in de kerk. 

 
2. Essentieel is dat kerkbezoekers bereid zijn zich te voegen naar de regels die door de kerkenraad zijn vastgesteld 

en verspreid onder de leden. 
 

ALGEMENE NOTIES VOORAF 
 

 Er geldt een strikte 1,5 meter afstandsnorm (tussen-tussen) 
Voor de predikant geldt een contactberoep. 

 Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie. 

 Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RVIM als gedragsnormen. 

 Voor wat betreft het gebruik maken van de sacramenten zullen nadere adviezen volgen. 

 Specifiek aandachtspunt vormt de verplaatsing van personen bij binnenkomst en bij verlaten van het 
kerkgebouw. Volg de eenduidige en voor iedereen heldere looproutes die zijn aangegeven. 

 Deze adviezen gelden voor alle erediensten, ook voor huwelijks- en rouwdiensten. 
 

MAATREGELEN VOOR ONDERINGE AFSTAND 
 

 De koster zorgt voor indeling  zitplaatsen, houdt overzicht en geeft leiding aan team hulpkosters. 

 Koster/hulpkosters nemen de 1,5 meter afstand in acht ten opzichte van elkaar en ten opzichte van 
kerkbezoekers. 

 Voor de eerste zitplaatsen per bank geldt een afstand in acht te nemen van 1,5 meter vanaf het gangpad. 

 I.v.m. de grootte van het kerkgebouw zijn ook hulpkosters ingezet. 

 Verplaatsingen binnen de kerk zijn minimaal. Binnenkomst wordt door de koster/hulpkosters gereguleerd op 
onderlinge afstand. 

 Bij binnenkomst geldt: desinfecteren handen, en direct doorlopen en plaatsnemen volgens aanwijzing van de 
bevoegde koster/hulpkoster. 

 Bij vertrek gestructureerd op afroep direct vertrekken uit de kerk, ook hier volgens heldere looproutes uitgaande 
van eenrichtingsverkeer. 

 Geen sociale ontmoetingen in en om de kerk. 
 

  



TOELATEN KERKBEZOEKERS 
 

 Per dienst kan een beperkt deel van de kerkleden worden uitgenodigd. 

 De bezoekers volgen strikt de aanwijzingen van de koster/hulpkoster. 

 Kwetsbaren, en bij ziekteverschijnselen (zelf en/of huisgenoten) blijven thuis. 

 Er wordt geadviseerd een leeftijdgrens aan te bevelen. (advies RVIM: vanaf 70 jaar) 
 

HANDHAVEN 
 

 Zitplaatsen op anderhalve meter zijn gemerkt, en aangewezen bij binnenkomst. 

 Bij meerdere gangpaden wordt eenrichtingsverkeer gehandhaafd. 

 Deuren staan open tot begin van de dienst (geen deurkrukken aanraken). 

 Gestructureerd verlaten van kerkgebouw; Bijbels en kerkboeken mee naar huis. 

 Geen sociale ontmoetingen voor/na de dienst. 

 De kerkenraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid en maatregelen. 
 

HYGIËNE MAATREGELEN 
 

 De door het RIVM vastgestelde maatregelen zijn leidend. 

 Voor koster en hulpkosters en BHV-ers geldt 20 seconden handen wassen: 
    a : bij binnenkomst 
    b : na aanraken bezoekers. 

 Voor alle kerkbezoekers geldt bij entree kerk verplicht desinfecteren. 
 Geen handen geven, hoesten in elleboog, tissues gebruiken. 

 Toiletgebruik reguleren, na de dienst desinfecteren. 

 Na toiletgebruik handen 20 seconden wassen en /of desinfecteren. 

 Papieren handdoekjes/tissues in toiletten. 

 Collecteren met collectezakken in rekken bij de uitgang. 

 Geen gebruik van garderobe: jassen/tassen op lege plaatsen voor de persoon. 

 Desinfecteren deuren , kansel en katheter na de dienst door de koster/hulpkoster. 
 

COMMUNICATIE 
 

 De kerkenraad is verantwoordelijk voor de communicatie over regels en maatregelen rond kerkbezoek. 

 De kerkenraad zorgt voor een uitgekristalliseerd uitnodigingsbeleid voor elke kerkdienst. 

 De kerkenraad communiceert bij klachten over gedrag met betrokken personen/gezinnen. 

 De kerkenraad volgt strikt de richtlijnen van de overheid en het RIVM. 
 
Deze rubrieken samengevat naar richtlijnen bezien voor de bezoekers van een kerkdienst: 
 

ALGEMEEN 
 

 Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen. 

 Als u tot een risicogroep behoort, kwetsbaar bent en/of (een huisgenoot) ziekteverschijnselen heeft, blijft u 
thuis. 

 Er wordt geadviseerd een leeftijdgrens aan te bevelen. (RIVM advies vanaf 70 jaar) 
 

BINNENKOMST 
 

 Bij binnenkomst wordt u door de koster/hulpkoster bij, en vanaf de kerkdeur begeleid. Houd een onderlinge 
afstand van 1,50 m met andere personen aan. 

 Houd uw verplaatsing  zo minimaal mogelijk. Maak geen gebruik van garderobe of kapstok. 

 Desinfecteer uw handen. 

 De koster zorgt voor indeling zitplaatsen, houdt overzicht en geeft leiding aan hulpkosters. 
Loop door volgens aanwijzingen van de bevoegde (hulp)koster, en neem de aangewezen plaats in. 

 U volgt strikt de aanwijzingen van de koster en hulpkosters. 
 



VERBLIJF 
 

 Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie. 

 Houd de verplaatsing van personen gedurende uw verblijf zo minimaal als mogelijk. Verlaat uw plaats tijdens de 
dienst alleen in hoognodige gevallen. (toiletbezoek bij voorkeur thuis). 

 

VERTREK 
 

 Verlaat uw plaats op aanwijzing van de koster/hulpkoster. Een looproute is aangegeven, uitgaande van 
eenrichtingsverkeer. 

 Na het verlaten van de kerk: Begeef u naar uw  woning. Vermijd sociale ontmoetingen in en om de kerk. 
 
 
 
Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering 
van 3 juni 2020. 

    
       
   


