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PROTOCOL CORONA PERIODE        
Voor gebruik Dorpskerk tijdens 50-bezoekers kerkdiensten vanaf 2 augustus  
2020 
 

A. Veiligheid waarborgen voor allen in kerkgebouw Dorpskerk 
 Voor medewerkers in de kerk, vrijwilligers en bezoekers  
 
  1. Voor alle activiteiten in en rond het kerkgebouw handhaven wij de voorschriften van het 

RIVM ons mede aangereikt door de landelijke PKN. 

‘Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit.  

Uiteraard blijft u met koorts vanaf 38 graden Celsius of hoger ook thuis! 

  2. Daarnaast zouden er vanaf 5 juli 2020 maximaal 100 bezoekers in het hele gebouw 

aanwezig mogen zijn. Echter, rekening houdend met 1,5 mtr afstand tot elkaar, gaan wij 

uit van een maximum van 50 bezoekers. 

 Dit geldt ook als de kerk verhuurd is aan derden!! 

  3. Om deel te nemen aan de kerkdiensten dient u zich vanaf 2 augustus 2020 in de kerk bij 

binnenkomst te registreren door uw naam, achternaam en emailadres te vermelden op 

de registratielijst, zulks op aanwijzen van de diaken van dienst.  

  4. Rekening houden met elkaar is het devies en dat begint al bij aankomst te voet, per auto 

of fiets: wacht tot het pad naar de kerktoren vrij is. Houd s.v.p. 1,5 mtr afstand. Gelieve 

deze afstand ook in het kerkgebouw aan te houden. 

  5. Toegangsdeuren staan open totdat de dienst begint (geen aanraking deurklinken) 

  6. Twee veiligheidscoördinatoren (Ouderling en Diaken) zien toe op binnenkomst en vertrek 

kerkgangers, zij dragen geel/groene veiligheidshesjes. 

  7. Geen handen schudden voor, tijdens of na de dienst!!!! Begroet elkaar met een knikje! 

  8. De garderobe wordt niet gebruikt. 

  9. Handen in ons aller belang desinfecteren bij de ingang; hiertoe staat onder de toren een 

statafel met desinfectiespray/gel/doekjes. S.v.p. gebruikte doekjes in de vuilnisbak onder 

de tafel deponeren. 

 10. De looproute vanuit de garderobe naar de kerk is als volgt: 

 - Bij binnenkomst houdt u rechts aan en pakt u van de glazen tafel een orde van de dienst. 

 - Vervolgens gaat u via het rechtergangpad op aanwijzing van de veiligheidscoördinator 

(ouderling) een zitrij in. 

 - Bent u de 1e in de rij, neem dan plaats op de zitplaats aan het gangpad aan de andere 

kant van de rij. 

 - Zit er al iemand in deze rij, houdt dan drie zitplaatsen tussen u en die persoon vrij en 

neem plaats. 

 - Bent u met familie of partner, dan kunt u naast elkaar plaatsnemen en zal de volgende 

persoon tussen u en zichzelf ook weer drie zitplaatsen vrijhouden. 



 - Niet op de laatste zitplaats aan het rechter gangpad plaatsnemen i.v.m. langslopen. 

 - De voorste zitrij beneden is gereserveerd voor predikant en ambtsdragers. 

 - U kunt ook een plaats aangewezen krijgen in de kerkenraadsbanken, op het balkon of 

het orgelbalkon! 

 - Op het balkon is de voorste zitrij niet beschikbaar, omdat daar een balustrade is.  

Op de overige zitrijen twee bezoekers, tenzij met meerderen van een familie! 

 - Op het orgelbalkon twee bezoekers in overleg met de organist en alleen als er geen 

andere muzikanten aanwezig zijn. 

11. Na afloop van de dienst treft u bij de uitgang twee collecteschalen aan. 

12. U verlaat de kerkzaal op aanwijzing van de Diaken via het linker gangpad op gepaste 

afstand van 1,5 mtr., te beginnen met de achterste rij. Bezoekers uit de 

kerkenraadsbanken sluiten achter de voorste rij aan op 1,5 mtr afstand. Bezoekers op het 

balkon, verlaten als laatsten de kerk op aanwijzing van de diaken en ook op de trap 1,5 

mtr. afstand s.v.p. 

12. Degene, die voor of ná de dienst van het toilet gebruik maakt, loopt door de 

predikantskamer, linksaf langs de kapstok naar de toiletten. U kunt handen wassen in de 

keuken, waar handzeep, een rol papier en desinfecterende gel klaar staan. Vervolgens 

loopt u via het andere gangpad richting de uitgang. 

 13. Er kan en mag helaas niet gezongen worden, maar we mogen mee-neuriën. Komt de 

muziek u bekend voor, vriendelijk verzoek: zing niet mee – in ons ALLER belang. 

 14. Bezoekers volgen de aanwijzingen van de veiligheidscoördinatoren op.  

 15. Wilt u bij het verlaten van de kerk uw Orde van dienst mee naar huis nemen? 

 

B. Aandachtspuntjes bij de dienst. 

 

1. Het voorbedeboek kan niet gebruikt worden, geeft u uw voorbeden gaarne door aan de 

ouderling van dienst bij binnenkomst. 

2. Indien u slecht ter been bent, kunt u voor de kerkdienst opgehaald worden door de 

autodienst. Gaarne melden op telnr. 06-21230727 

 

C.  Koffiedrinken na de dienst? 

Als het weer het niet toelaat, kunnen we na de dienst geen koffiedrinken. 

Maar! Bij mooi weer en dat wordt per keer bepaald: koffiedrinken in de tuin van pand 

Achterom. Ook daar is een protocol van kracht voor bezoekers en houden we 1,5 mtr afstand. 

De ingang is via het tuinhek naast het huis. Alleen de uitgang is door de poort achter in de 

tuin. 


