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Inleiding 

Dit gebruikersplan is opgesteld naar aanleiding van het Corona-virus. Het is noodzakelijk 

om een aantal maatregelen te treffen waarmee we de eventuele verspreiding van het 

Corona-virus via kerkelijke bijeenkomsten zoveel mogelijk proberen uit te sluiten. Deze 

maatregelen worden in dit document verder omschreven. Alle maatregelen passen 

binnen de richtlijnen van het RIVM, de adviezen van onze regering en het meest recente 

advies van de PKN, dd. 5-10-2020.  

Vanaf 1 juni 2020 mochten er 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. 

Vanaf 1 juli 2020 konden er 100 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Per 

19 juli waren er 131 mensen welkom i.c.m. gemeentezang. Per 4 oktober konden we 

128 mensen toelaten i.c.m. koorzang. Per 11 oktober mogen we 30 mensen toelaten 

i.c.m. koorzang. Deze aantallen zijn zonder medewerkers. Als medewerkers worden 

beschouwd: de predikant, de dienstdoende ambtsdragers, de koster, de organist  en alle 

anderen die noodzakelijk zijn om de diensten doorgang te laten vinden.  

Het is belangrijk dat dit gebruikersplan steeds opnieuw aangepast wordt aan de 

regelmatig veranderende regelgeving vanuit de overheid en het meest recente advies 

van de PKN.  
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1. KERKDIENSTEN  

Alle activiteiten mochten vanaf 1 juni 2020 weer plaatsvinden met maximaal 30 

deelnemers en  met inachtneming van de adviezen van het RIVM, van onze regering en 

conform het toen geldende protocol van de PKN.  

Per 19 juli mochten we 131 mensen toelaten en daarbij mocht ook door de gemeente 

gezongen worden. Dit was geheel volgens de adviezen en in overeenstemming met de 

rekenmodule van de PKN.  

Naar aanleiding van de besmettingen waarbij ook ons dorp getroffen werd, heeft het 

moderamen besloten om per 4 oktober de gemeentezang niet meer toe te staan en nog 

128 personen toe te laten. In plaats van gemeentezang is er een koortje van 5 leden 

bereid gevonden de psalmen en liederen voor ons te zingen.  

Als gevolg van heftige reacties in de samenleving op het sterk stijgende aantal 

besmettingen en in relatie tot de uitzonderingspositie van de kerken op de getroffen 

landelijke maatregelen, heeft de PKN geadviseerd om per 11 oktober slechts 30 

mensen tijdens een dienst toe te laten en deze niet gezamenlijk te laten zingen. Het 

moderamen heeft besloten om ook dit advies te volgen en een koortje van 5 personen 

gevraagd de psalmen en liederen voor ons te vertolken. 

Zodra de mogelijkheid zich voordeed hebben we alle bezoekers van onze kerkdiensten 

gevraagd zich via onze website te registreren. Per zondag 11 oktober kunnen zich 25 

mensen per dienst registreren. Deze gemeenteleden worden aangevuld met een koortje 

van maximaal 5 personen. Hiermee zijn er maximaal 30 gemeenteleden aanwezig. Niet 

meegeteld in deze 30 zijn de medewerkers.  

1.1. INRICHTING KERKZAAL BIJ MAXIMAAL 30 BEZOEKERS 

In bijlage A is de opstelling weergegeven voor een dienst met maximaal 30 bezoekers, 

zonder zang. Dit geldt zowel voor de ochtend- als de avonddienst. Bij de organisatie van 

de dienst zijn 8 mensen van onze kerk betrokken en dus te typeren als medewerkers. 

Dit zijn: 

1. dominee 

2. pastoraal ouderling  

3. ouderling-kerkrentmeester 

4. diaken 

5. koster 

6. hulpkoster 

7. organist 

8. geluidsman 

Naast bovengenoemde personen zijn er maximaal 30 bezoekers in de dienst.  
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Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal zijn:  

 Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden; 

 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten; 

 Voor iedere kerkganger dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Door de koster 

worden mensen vanuit de entree naar hun plek begeleid. De hulpkoster vangt de 

mensen in de entree op. Deze entree wordt gebruikt voor het betreden en 

verlaten van de kerk; 

 Alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, lectoren, ouderlingen, 

muzikanten, kosters, enz.) dienen ook tijdens de dienst de anderhalve meter 

afstand bewaren. De koster maakt altijd, tussen de sprekers door, de lessenaar 

schoon indien deze door meerdere personen achter elkaar gebruikt wordt.  

 Het is niet toegestaan om met meerdere groepen mensen in verschillende zalen 

in hetzelfde kerkgebouw bij elkaar te komen. 

1.2. INRICHTING KERKZAAL BIJ DOOP- OF BELIJDENISDIENST 

In bijlage B is de opstelling weergegeven voor een doop of belijdenisdienst. Bij de 

organisatie van deze dienst zijn 8 mensen van onze kerk betrokken en dus te typeren 

als medewerkers. Dit zijn: 

1. dominee 

2. pastoraal ouderling  

3. ouderling-kerkrentmeester 

4. diaken 

5. koster 

6. hulpkoster 

7. organist 

8. geluidsman 

Naast bovengenoemde personen zijn er maximaal 30 bezoekers in de dienst.  

Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal zijn:  

 Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden; 

 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten; 

 Voor iedere kerkganger dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Door de koster 

worden mensen vanuit de entree naar hun plek begeleid. De hulpkoster vangt de 

mensen in de entree op. Deze entree wordt gebruikt voor het betreden en 

verlaten van de kerk; 

 Alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, lectoren, ouderlingen, 

muzikanten, kosters, enz.) dienen ook tijdens de dienst de anderhalve meter 

afstand bewaren. De koster maakt altijd, tussen de sprekers door, de lessenaar 

schoon indien deze door meerdere personen achter elkaar gebruikt wordt.  
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 Het is niet toegestaan om met meerdere groepen mensen in verschillende zalen 

in hetzelfde kerkgebouw bij elkaar te komen. 

1.3. INRICHTING KERKZAAL BIJ MAXIMAAL 100 BEZOEKERS 

In bijlage C is de opstelling weergegeven voor een dienst met maximaal 100 bezoekers, 

zonder zang. Dit geldt zowel voor de ochtend- als de avonddienst. Bij de organisatie van 

de dienst zijn 14 mensen van onze kerk betrokken en dus te typeren als medewerkers. 

Dit zijn: 

1. dominee 

2. pastoraal ouderling  

3. pastoraal ouderling  

4. ouderling-kerkrentmeester 

5. diaken 

6. koster 

7. hulpkoster 

8. organist 

9. geluidsman 

10. koortje van 5 personen 

Naast bovengenoemde personen zijn er maximaal 100 bezoekers in de dienst.  

Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal zijn:  

 Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden; 

 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten; 

 Voor iedere kerkganger dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Door de koster 

worden mensen vanuit de entree naar hun plek begeleid. De hulpkoster vangt de 

mensen in de entree op. Deze entree wordt gebruikt voor het betreden en 

verlaten van de kerk; 

 Alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, lectoren, ouderlingen, 

muzikanten, kosters, enz.) dienen ook tijdens de dienst de anderhalve meter 

afstand bewaren. De koster maakt altijd, tussen de sprekers door, de lessenaar 

schoon indien deze door meerdere personen achter elkaar gebruikt wordt.  

 Het is niet toegestaan om met meerdere groepen mensen in verschillende zalen 

in hetzelfde kerkgebouw bij elkaar te komen. 
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1.4. INRICHTING KERKZAAL BIJ MAXIMAAL 131 BEZOEKERS 

In bijlage D is de opstelling weergegeven voor een dienst met maximaal 131 bezoekers 

en gemeentezang. Dit geldt zowel voor de ochtend- als de avonddienst. Bij de 

organisatie van de dienst zijn 9 mensen van onze kerk betrokken en dus te typeren als 

medewerkers.  

Dit zijn: 

1. dominee 

2. pastoraal ouderling  

3. pastoraal ouderling  

4. ouderling-kerkrentmeester 

5. diaken 

6. koster 

7. hulpkoster 

8. organist 

9. geluidsman 

Naast bovengenoemde personen zijn er maximaal 131 bezoekers in de dienst.  

Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal zijn:  

 Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden; 

 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten; 

 Voor iedere kerkganger dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Door de koster 

worden mensen vanuit de entree naar hun plek begeleid. De hulpkoster vangt de 

mensen in de entree op. Deze entree wordt gebruikt voor het betreden en 

verlaten van de kerk; 

 Alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, lectoren, ouderlingen, 

muzikanten, kosters, enz.) dienen ook tijdens de dienst de anderhalve meter 

afstand bewaren. De koster maakt altijd, tussen de sprekers door, de lessenaar 

schoon indien deze door meerdere personen achter elkaar gebruikt wordt.  

 Het is niet toegestaan om met meerdere groepen mensen in verschillende zalen 

in hetzelfde kerkgebouw bij elkaar te komen. 
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1.5. INRICHTING KERKZAAL BIJ MAXIMAAL 128 BEZOEKERS 

In bijlage E is de opstelling weergegeven voor een dienst met maximaal 128 bezoekers 

zonder gemeentezang, maar met koorzang. Dit geldt zowel voor de ochtend- als de 

avonddienst. Bij de organisatie van de dienst zijn 14 mensen van onze kerk betrokken 

en dus te typeren als medewerkers. Dit zijn: 

1. dominee 

2. pastoraal ouderling  

3. pastoraal ouderling  

4. ouderling-kerkrentmeester 

5. diaken 

6. koster 

7. hulpkoster 

8. organist 

9. geluidsman 

10. koortje, maximaal 5 personen 

Naast bovengenoemde personen zijn er maximaal 128 bezoekers in de dienst.  

Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal zijn:  

 Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden; 

 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten; 

 Voor iedere kerkganger dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Door de koster 

worden mensen vanuit de entree naar hun plek begeleid. De hulpkoster vangt de 

mensen in de entree op. Deze entree wordt gebruikt voor het betreden en 

verlaten van de kerk; 

 Alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, lectoren, ouderlingen, 

muzikanten, kosters, enz.) dienen ook tijdens de dienst de anderhalve meter 

afstand bewaren. De koster maakt altijd, tussen de sprekers door, de lessenaar 

schoon indien deze door meerdere personen achter elkaar gebruikt wordt.  

 Het is niet toegestaan om met meerdere groepen mensen in verschillende zalen 

in hetzelfde kerkgebouw bij elkaar te komen. 
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1.6. INRICHTING KERKZAAL BIJ MAXIMAAL 25 BEZOEKERS 

In bijlage F is de opstelling weergegeven voor een dienst met maximaal 25 bezoekers 

met begeleiding van koorzang. Dit geldt zowel voor de ochtend- als de avonddienst. Bij 

de organisatie van de dienst zijn 14 mensen van onze kerk betrokken en dus te typeren 

als medewerkers. Dit zijn: 

1. dominee 

2. pastoraal ouderling  

3. pastoraal ouderling  

4. ouderling-kerkrentmeester 

5. diaken 

6. koster 

7. hulpkoster 

8. organist 

9. geluidsman 

10. koortje, maximaal 5 personen 

Naast bovengenoemde personen zijn er maximaal 25 bezoekers in de dienst.  

Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal zijn:  

 Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden; 

 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten; 

 Voor iedere kerkganger dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Door de koster 

worden mensen vanuit de entree naar hun plek begeleid. De hulpkoster vangt de 

mensen in de entree op. Deze entree wordt gebruikt voor het betreden en 

verlaten van de kerk; 

 Alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, lectoren, ouderlingen, 

muzikanten, kosters, enz.) dienen ook tijdens de dienst de anderhalve meter 

afstand bewaren. De koster maakt altijd, tussen de sprekers door, de lessenaar 

schoon indien deze door meerdere personen achter elkaar gebruikt wordt.  

 Het is niet toegestaan om met meerdere groepen mensen in verschillende zalen 

in hetzelfde kerkgebouw bij elkaar te komen. 

1.7. HYGIËNE/REINIGEN 

Bezoekers aan kerkdiensten beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk. In 

de toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig. 

Na afloop van de ochtenddienst worden de opstaande kussens in de banken 

neergelegd en de liggende kussens worden rechtop gezet. Hierdoor zitten de 

kerkgangers in de avonddienst in een andere bank dan de kerkgangers in de 

morgendienst en hoeven de banken en de liedbundels niet gereinigd te worden. Het 

koortje zit ’s morgens op een stoel met een groene sticker en ’s avonds op een stoel met 
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een rode sticker. De kansel en de microfoons worden schoongemaakt met warm water 

met allesreiniger. De koster stuurt dit aan en wordt hierbij geholpen door de 

dienstdoende ambtsdragers. 

1.8. GEBRUIK TOILETTEN 

Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt worden. Toiletten, 

dienen bij gebruik, na afloop van iedere kerkdienst te worden schoonmaakt. Zorg voor 

zover mogelijk voor extra reinigingsmiddelen zoals hygiënedoekjes die bezoekers 

kunnen gebruiken voor deurklinken en toiletbrillen. 

1.9. COLLECTEN 

Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. In de dienst 

wordt een moment ingelast waarin mensen via de app GIVT een bijdrage over kunnen 

maken. Thuis kunnen mensen of via GIVT of via een overschrijving een bijdrage 

overmaken. Bij de uitgang staan 2 rekken met daarin 3 collectiezakken waarin de 

mensen op de vertrouwde manier hun bijdrage kunnen doneren. 

1.10. KINDEROPVANG, EN ZONDAGSSCHOOL 

Tijdens de kerkdiensten is er afhankelijk van de situatie waarin onze kerk zich tijdens de 

corona-crisis bevindt, wel of geen  crèche en / of zondagsschool. Vanaf 11 oktober is er 

geen crèche, maar is er wel de mogelijkheid om de kinderen naar de zondagsschool te 

laten gaan.  

1.11. BIJWONEN DIENSTEN 

Met betrekking tot het bijwonen van de kerkdiensten na 1 juli, is er besloten om alle 

gemeenteleden de kans te geven zich hiervoor op te geven. Eind augustus is er aan de 

gemeenteleden gevraagd om de jonge gezinnen als eerste de kans te geven om zich 

aan te melden voor de ochtenddienst. Hierdoor was het weer mogelijk om de 

zondagsschool op te starten en kon de crèche ook weer beginnen. Aangezien er per 11 

oktober slechts 25 personen de dienst kunnen bijwonen, is er aan onze gemeenteleden 

gevraagd om maximaal 1x per maand één of meerdere plaatsen te reserveren. Per 11 

oktober is de crèche niet meer beschikbaar en is de mogelijkheid gecreëerd om 

kinderen toch naar de zondagsschool te laten gaan. 

Iedereen die zich wil opgeven om een kerkdienst bij te wonen kan dat doen door middel 

van het aanklikken van de volgende link   https://hervormdmeerkerk.nl/kerkplanning/ of 

via een “knop” op onze website. 

  

https://hervormdmeerkerk.nl/kerkplanning/
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Ieder die op bovenstaande link klikt, komt direct op een kalender terecht waarmee men, 

door op de betreffende datum / zondag / tijdsblok te klikken, maximaal 4 plaatsen per 

persoon kan reserveren. Vanaf  11 oktober kunnen zich maximaal 25 mensen zich per 

ochtend- / avonddienst aanmelden om de diensten bij te wonen, Als men zich niet meer 

kan aanmelden voor een bepaalde dienst, betekent dat dat deze volledig “volgeboekt” 

is. 

Het is van het grootste belang dat, degene die zich aanmeldt / aangemeld heeft om een 

kerkdienst bij willen wonen voor zover hij / zij weet, gezond is, niet verkouden is of dat hij 

/zij zich gewoon niet lekker voelt. Mocht dat toch het geval zijn, is aan de persoon in 

kwestie gevraagd om zijn / haar reservering te annuleren. Dat kan door een mailtje te 

sturen naar Mark Vermey, m.vermey@hervormdmeerkerk.nl  , of via de telefoon: 0183-

510710  

1.12. VERLOOP VAN DE DIENST 

Navolgend is het verloop van de dienst weergegeven 

 De koster opent het kerkgebouw, waarbij alleen de toegangsdeuren van de 

hoofdingang aan het Kerkplein gebruikt worden. De overige deuren worden 

alleen gebruikt in geval van een calamiteit. 

 Bij meer dan 30 bezoekers van de diensten is er een hulpkoster aanwezig. De 

hulpkoster ontvangt de mensen in de entree, hier wachten de bezoekers op de 

koster die de mensen naar hun plek begeleidt. De kosters dragen een 

mondkapje. Van de bezoekers wordt verwacht dat zij zowel bij het binnenkomen 

als bij het verlaten van de kerk een mondkapje dragen. Als zij eenmaal een 

zitplaats gevonden hebben, mag het mondkapje af.  

 Bij 30 bezoekers of minder kunnen de bezoekers zelf hun plaats opzoeken 

waarbij van hen verwacht wordt dat zij zich houden aan alle bekende richtlijnen.  

 De indeling is dat er minimaal 1 bank vrij gehouden wordt tussen bezoekers en 

bij de stoelen minimaal 2 stoelen, zodat er 1,5 meter ruimte aanwezig is tussen 

de mensen; Uitzondering op de 1,5 meter regel zijn kinderen tot en met 12 jaar, 

personen uit 1 huishouden of bij hulp aan hulpbehoevenden. 

 Alleen die banken mogen gebruikt worden om op te zitten waarvan de kussens 

liggen.  

 In verband met de hygiëne zijn in de morgendienst andere banken beschikbaar 

dan in de avonddienst. 

 De stoelen voor de kansel zijn bestemd voor het koortje dat de zang vertolkt.  

 Bij aanvang van de dienst komen de dominee en de kerkenraad uit de consistorie 

 Zij dragen een mondkapje, lopen via de passage aan de kant van het kerkplein 

en komen via de rechterdeur de kerkzaal binnen. 

 De kerkenraad en de dominee nemen ’s morgens in de voorste bank van het 

middenschip plaats en ’s avonds in de tweede bank. 

mailto:m.vermey@hervormdmeerkerk.nl
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 De ouderling van dienst houdt de afkondigingen. 

 Na het zingen van het eerste lied door het koortje begeleidt de ouderling van 

dienst de dominee naar de preekstoel. 

 Na het uitspreken van de zegen verlaten de dominee en de kerkenraad met 

mondkapjes op via de linkerdeur de kerkzaal via de passage aan de kant van het 

kerkplein. 

 De bezoekers doen hun mondkapje op en verlaten de kerkzaal. Afhankelijk van 

de hoeveelheid bezoekers geven de kosters de volgorde aan waarin de 

bezoekers de kerk kunnen verlaten.  

 Tijdens het verlaten van de kerk staan twee ambtsdragers bij de deuren teneinde 

het verlaten van de kerk conform de regelgeving plaats te laten vinden. 

1.13. GEMEENTEZANG: 

 Het moderamen heeft, op advies van de PKN, besloten dat de aanwezige 

kerkgangers niet mogen zingen. De gemeentezang wordt als een potentiële bron 

van verspreiding van het Corona-virus gezien. De deskundigen zijn het er niet 

over eens of de door het zingen uitgestoten deeltjes tot 1,5 meter besmettelijk zijn 

of dat de afstand tussen zingende personen wel 6 meter zou moeten zijn.  

 De gemeentezang zal in de komende periode verzorgd worden door een vijftal 

gemeenteleden. De zangers zullen plaats nemen in het middengedeelte van de 

kerk en wel voor de kansel. Zij zitten ’s morgens op de stoelen met de groene 

stickers en ’s avonds op de stoelen met de rode stickers.  

 Ingeval van rouw- en / of trouwdiensten en alle andere bijeenkomsten die onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad worden georganiseerd gelden alle 

hierboven vermelde afspraken m.b.t. zang / afstand / schoonmaken etc.  



onderwerp Gebruikersplan  Hervormde gemeente te Meerkerk in Coronatijd 

status Definitief 

versie 9-10-2020 

 

PAGINA 10 van 12 

2. DOOPDIENST EN BELIJDENISDIENST 

Bij een doopdienst en belijdenisdienst is het protocol als volgt: 

 Het maximaal toegestane aantal bezoekers wordt in acht genomen: 

o vanaf 1 juni 30 bezoekers met koorzang 

o vanaf 1 juli 100 bezoekers met koorzang  

o vanaf 19 juli 131 bezoekers met gemeentezang 

o vanaf 4 oktober 128 bezoekers met koorzang 

o vanaf 11 oktober 25 bezoekers met koorzang 

 De kerkenraad, doopouders en mensen die belijdenis doen komen samen binnen 

via de deur van de consistorie; 

 De doopouders gaan zitten voor de preekstoel, aan de zijde van de ‘nieuwe kerk’; 

 De doopouders zitten achter elkaar met een lege rij stoelen ertussen; 

 De gemeenteleden die belijdenis doen gaan zitten in de rijen van de doopouders, 

achter elkaar aan de zijde van de ‘oude’ kerk; 

 Degene die de dopeling binnenbrengt gaat naast de doopouders zitten;  

 Na afloop van de doop worden de dopelingen terug gebracht naar de consistorie. 

De schuifwand in de consistorie is open. Hier kan de dienst eventueel gevolgd 

worden op het aanwezige beeldscherm. Men kan natuurlijk ook met de dopeling 

naar “huis” gaan. 

 In het geval dat er een koor aanwezig is zal dat een andere plaats dan de stoelen 

in het middengedeelte toegewezen krijgen 

De indeling van de kerkzaal bij een doopdienst en belijdenisdienst is bijgevoegd in 

bijlage B. 

Alle hiervoor beschreven regels / afspraken etc. zijn ook van toepassing bij de doop- en 

belijdenisdienst.  

Het dopen wordt, afhankelijk van de situatie waarin we ons bevinden tijdens de corona-

crisis of traditioneel of aangepast traditioneel (met schelp) of als volgt uitgevoerd: 

 Op de liturgische tafel staat een kan met water 

 De predikant schenkt water uit deze kan in de “kommen” die hiervoor klaar staan 

 Eén van de ouders pakt op het teken van de predikant één van de met water 

gevulde kommen 

 Terwijl de predikant de doopformule uitspreekt, laat de ouder het doopwater over 

het hoofdje van de dopeling lopen  
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3. DIENSTEN VANAF 1 JUNI 2020 

Dit gebruikersplan is in werking getreden op 1 juni 2020. Daarna is dit plan meerdere 

keren aangepast aan de steeds veranderende situaties / richtlijnen / adviezen etc. In de 

onder hs. 1 vermelde indelingen van de kerkzaal zijn de aantallen gemeenteleden te 

vinden die per situatie zijn / worden toegelaten. De laatste aanpassing heeft 

plaatsgevonden op 9 oktober 2020. 
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4. SLOTBEPALING 

Dit gebruikersplan is in opdracht van het moderamen opgesteld door het CvK van de 

Hervormde Gemeente te Meerkerk. Het protocol wordt steeds bijgesteld bij nieuwe 

inzichten en regelgeving vanuit het RIVM, onze regering en de PKN. 

 



 
 
 

 

Bijlage A Indeling kerkzaal bij maximaal 30 
bezoekers 
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INDELING KERKZAAL VOOR 30 BEZOEKERS
Kerkgangers komen binnen via de hoofdingang.
deel 1 (paars)  = 10 mensen
deel 2 (blauw)  = 10 mensen
deel 3 (oranje) = 10 mensen

vaste aanwezigen 8, voor het organiseren van de dienst:
1. dominee
2. pastoraal ouderling
3. ouderling-kerkrentmeester
4. diaken
5. koster
6. hulpkoster
7. organist
8. geluidsman

deur geslotendeur gesloten

route kerkenraad en dominee
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Basisregels
· Er wordt 1,5 meter afstand gehouden.
· Huisgenoten mogen bij elkaar zitten
· mensen met blijven klachten thuis.
· Er is extra aandacht voor schoonmaak.

VERLOOP DIENST
Bij aanvang
1. Kerkgangers wachten in de entree;
2. Kosters begeleidt kerkgangers naar hun zitplaatsen, stellen / gezinnen mogen bij elkaar zitten;
3. De kerk wordt in de volgende volgorde gevuld:
3.1. deel 1 (paarse deel);
3.2.deel 2 (blauwe deel);
3.3.deel 3 (oranje deel);

4. Dominee en kerkenraad komen binnen en gaan in de voorste bank zitten;
5. Ouderling van dienst doet de afkondigingen;
6. Ouderling van dienst begeleidt dominee naar de preekstoel.

Bij einde kerkdienst
7. Ouder van dienst haalt dominee op van de preekstoel;
8. Kerkenraad verlaat de kerkzaal;
9. De kerkgangers verlaten de kerkzaal in de volgende volgorde:
9.1. deel 1 (paarse deel);
9.2.deel 2 (blauwe deel);
9.3.deel 3 (oranje deel);

10. Koster sluit het kerkgebouw af.
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Bijlage B Indeling kerkzaal bij doop- of 
belijdenisdienst 
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INDELING KERKZAAL BIJ DOOP- OF BELIJDENISDIENST
MAXIMAAL 30 BEZOEKERS
Kerkgangers komen binnen via de hoofdingang.
deel 1 (paars)  = 10 mensen
deel 2 (blauw)  = 8 mensen
deel 3 (oranje) = 12 mensen

vaste aanwezigen 8, voor het organiseren van de dienst:
1. dominee
2. pastoraal ouderling
3. ouderling-kerkrentmeester
4. diaken
5. koster
6. hulpkoster
7. organist
8. geluidsman

deur geslotendeur gesloten

route kerkenraad en dominee

Basisregels
· Er wordt 1,5 meter afstandgehouden.
· vooralsnog is er geen gezamenlijke zang en blijven mensen met klachten thuis.
· Er is extra aandacht voor schoonmaak.
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Bijlage C Indeling kerkzaal bij maximaal 100 
bezoekers 
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INDELING KERKZAAL VOOR 100 BEZOEKERS
Kerkgangers komen binnen via de hoofdingang.
deel 1 (paars)  = 35 mensen
deel 2 (blauw)  = 61 mensen
deel 3 (oranje) = 4 mensen

vaste aanwezigen 14, voor het organiseren van de dienst:
1. dominee
2. pastoraal ouderling
3. pastoraal ouderling
4. ouderling-kerkrentmeester
5. diaken
6. koster
7. hulpkoster
8. organist
9. geluidsman
10. koortje van 5 personen
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looproutes bij verlaten kerkgebouw
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VERLOOP DIENST
Bij aanvang
1. Kerkgangers wachten in de entree;
2. Kosters begeleidt kerkgangers naar hun zitplaatsen, stellen / gezinnen mogen bij elkaar zitten;
3. De kerk wordt in de volgende volgorde gevuld:
3.1. deel 1 (paarse deel);
3.2.deel 2 (blauwe deel);
3.3.deel 3 (oranje deel);

4. Dominee en kerkenraad komen binnen en gaan in de voorste bank zitten;
5. Ouderling van dienst doet de afkondigingen;
6. Ouderling van dienst begeleidt dominee naar de preekstoel.

Bij einde kerkdienst
7. Ouder van dienst haalt dominee op van de preekstoel;
8. Kerkenraad verlaat de kerkzaal;
9. De kerkgangers verlaten de kerkzaal in de volgende volgorde:
9.1. deel 1 (paarse deel);
9.2.deel 2 (blauwe deel);
9.3.deel 3 (oranje deel);

10. Koster sluit het kerkgebouw af.
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deur waardoor
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 binnenkomt

Basisregels
· Er wordt 1,5 meter afstand gehouden.
· Huisgenoten mogen bij elkaar zitten
· mensen met blijven klachten thuis.
· Er is extra aandacht voor schoonmaak.
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Bijlage D Indeling kerkzaal bij maximaal 131 
bezoekers 
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INDELING KERKZAAL VOOR 131 BEZOEKERS
Kerkgangers komen binnen via de hoofdingang.
deel 1 (paars)  = 49 mensen
deel 2 (blauw)  = 49 + 20 = 69 mensen
deel 3 (oranje) = 13 mensen

vaste aanwezigen 9, voor het organiseren van de dienst:
1. dominee
2. pastoraal ouderling
3. pastoraal ouderling
4. ouderling-kerkrentmeester
5. diaken
6. koster
7. hulpkoster
8. organist
9. geluidsman
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VERLOOP DIENST
Bij aanvang
1. Kerkgangers wachten in de entree;
2. Kosters begeleidt kerkgangers naar hun zitplaatsen, stellen / gezinnen mogen bij elkaar zitten;
3. De kerk wordt in de volgende volgorde gevuld:
3.1. deel 1 (paarse deel);
3.2.deel 2 (blauwe deel);
3.3.deel 3 (oranje deel);

4. Dominee en kerkenraad komen binnen en gaan in de voorste bank zitten;
5. Ouderling van dienst doet de afkondigingen;
6. Ouderling van dienst begeleidt dominee naar de preekstoel.

Bij einde kerkdienst
7. Ouder van dienst haalt dominee op van de preekstoel;
8. Kerkenraad verlaat de kerkzaal;
9. De kerkgangers verlaten de kerkzaal in de volgende volgorde:
9.1. deel 1 (paarse deel);
9.2.deel 2 (blauwe deel);
9.3.deel 3 (oranje deel);

10. Koster sluit het kerkgebouw af.
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deur waardoor
kerkenraad
 binnenkomt

Basisregels
· Er wordt 1,5 meter afstand gehouden.
· Huisgenoten mogen bij elkaar zitten
· mensen met blijven klachten thuis.
· Er is extra aandacht voor schoonmaak.
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Bijlage E Indeling kerkzaal bij maximaal 128 
bezoekers 
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INDELING KERKZAAL VOOR 128 BEZOEKERS
Kerkgangers komen binnen via de hoofdingang.
deel 1 (paars)  = 49 mensen
deel 2 (blauw)  = 49 + 20 = 69 mensen
deel 3 (oranje) = 10 mensen

vaste aanwezigen 14, voor het organiseren van de dienst:
1. dominee
2. pastoraal ouderling
3. pastoraal ouderling
4. ouderling-kerkrentmeester
5. diaken
6. koster
7. hulpkoster
8. organist
9. geluidsman
10. koortje van 5 personen
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VERLOOP DIENST
Bij aanvang
1. Kerkgangers wachten in de entree;
2. Kosters begeleidt kerkgangers naar hun zitplaatsen, stellen / gezinnen mogen bij elkaar zitten;
3. De kerk wordt in de volgende volgorde gevuld:
3.1. deel 1 (paarse deel);
3.2.deel 2 (blauwe deel);
3.3.deel 3 (oranje deel);

4. Dominee en kerkenraad komen binnen en gaan in de voorste bank zitten;
5. Ouderling van dienst doet de afkondigingen;
6. Ouderling van dienst begeleidt dominee naar de preekstoel.

Bij einde kerkdienst
7. Ouder van dienst haalt dominee op van de preekstoel;
8. Kerkenraad verlaat de kerkzaal;
9. De kerkgangers verlaten de kerkzaal in de volgende volgorde:
9.1. deel 1 (paarse deel);
9.2.deel 2 (blauwe deel);
9.3.deel 3 (oranje deel);

10. Koster sluit het kerkgebouw af.

deur geslotendeur gesloten

deur waardoor
kerkenraad
 binnenkomt

Basisregels
· Er wordt 1,5 meter afstand gehouden.
· Huisgenoten mogen bij elkaar zitten
· mensen met blijven klachten thuis.
· Er is extra aandacht voor schoonmaak.
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Bijlage F Indeling kerkzaal bij maximaal 25 
bezoekers 
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INDELING KERKZAAL VOOR 25 BEZOEKERS
Kerkgangers komen binnen via de hoofdingang.
deel 1 (paars)  = 15 mensen
deel 2 (blauw)  = 10 mensen
deel 3 (oranje) = 5 zangers

vaste aanwezigen 14, voor het organiseren van de dienst:
1. dominee
2. pastoraal ouderling
3. pastoraal ouderling
4. ouderling-kerkrentmeester
5. diaken
6. koster
7. hulpkoster
8. organist
9. geluidsman
10. koortje van 5 personen

deur geslotendeur gesloten

route kerkenraad en dominee
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Basisregels
· Er wordt 1,5 meter afstand gehouden.
· Huisgenoten mogen bij elkaar zitten
· mensen met blijven klachten thuis.
· Er is extra aandacht voor schoonmaak.

VERLOOP DIENST
Bij aanvang
1. Kerkgangers wachten in de entree;
2. Kosters begeleidt kerkgangers naar hun zitplaatsen, stellen / gezinnen mogen bij elkaar zitten;
3. De kerk wordt in de volgende volgorde gevuld:
3.1. deel 1 (paarse deel);
3.2.deel 2 (blauwe deel);
3.3.deel 3 (oranje deel);

4. Dominee en kerkenraad komen binnen en gaan in de voorste bank zitten;
5. Ouderling van dienst doet de afkondigingen;
6. Ouderling van dienst begeleidt dominee naar de preekstoel.

Bij einde kerkdienst
7. Ouder van dienst haalt dominee op van de preekstoel;
8. Kerkenraad verlaat de kerkzaal;
9. De kerkgangers verlaten de kerkzaal in de volgende volgorde:
9.1. deel 1 (paarse deel);
9.2.deel 2 (blauwe deel);
9.3.deel 3 (oranje deel);

10. Koster sluit het kerkgebouw af.
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