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Protocol voor te houden kerkdiensten           versie 28-05-2020 
 
Rehobothkerk Gereformeerde Gemeente, Ds. G.H. Kerstenstraat 2, Tholen  
 

 

Essentiële 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 maatregelen 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 (‘hart op hart’).   
• Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke 
situatie.  
• Binnen het kerkgebouw gelden de richtlijnen van het RIVM als gedragsnormen.   
• Voor wat betreft het gebruik maken van de sacramenten zullen nadere adviezen volgen.  
• Voor de verplaatsing van personen bij binnenkomst en bij verlaten van het kerkgebouw gelden 
voor iedereen eenduidige en heldere looproutes.   
• Deze adviezen gelden voor alle erediensten, ook voor huwelijks- en rouwdiensten.  
  
Maatregelen voor onderlinge 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 zitplaats per bank geldt een afstand van 1,5 meter vanaf het gangpad.   
• Verplaatsingen binnen de kerk moeten minimaal zijn. Binnenkomst wordt gereguleerd op 
onderlinge afstand.  
• Bij binnenkomst geldt: bezoekers desinfecteren hun handen (er staan middelen gereed), lopen 
direct door en nemen plaats volgens aanwijzing van de bevoegde (hulp)koster.  
• Bij vertrek gestructureerd op afroep direct vertrekken uit de kerk; ook hier gelden heldere 
looproutes uitgaande van eenrichtingsverkeer.  
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• Er vinden geen sociale ontmoetingen in en om de kerk plaats.  
• Er is geen kinderoppas in het kerkgebouw tijdens de kerkdienst.  
  
Toelaten kerkbezoekers  
• Per dienst wordt een beperkt deel van de kerkleden uitgenodigd.  
• De bezoekers volgen strikt de aanwijzingen van de koster, de hulpkosters en BHV’ers.  
• Kwetsbaren, en bij ziekteverschijnselen (zelf en/of huisgenoten), blijven thuis.  
• Een leeftijdsgrens is er niet, opkomst is de eigen verantwoordelijkheid. (wees voorzichtig boven 
70 jaar volgens RIVM-richtlijnen).  
  
Handhaven  
• Zitplaatsen op anderhalve meter worden aangewezen bij binnenkomst.  
• Er wordt eenrichtingsverkeer gehandhaafd.  
• Toegangsdeuren staan open tot begin van de dienst (geen deurkrukken aanraken).  
• Het kerkgebouw wordt gestructureerd verlaten: 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 kosters, hulpkosters en BHV’ers geldt 20 seconden handen wassen:  

o  Bij binnenkomst en bij vertrek  
o  Na aanraken van bezoekers. 

• Voor alle kerkbezoekers geldt dat ze bij entree kerk handen desinfecteren (middelen staan 
gereed). 
• Geen handen geven, hoesten in elleboog, tissues gebruiken.  
• Toiletgebruik beperken, wordt gereguleerd op aangeven koster, direct na de dienst wordt het 
toilet gedesinfecteerd.  
• Na toiletgebruik handen 20 seconden wassen en/of desinfecteren.  
• Papieren handdoekjes/tissues zijn voorzien in toiletten.  
• Collectegeld kan overgemaakt of in de collectezakken in rekken bij de uitgang gedaan worden.  
• Geen gebruik van garderobe; jassen/tassen op lege plaatsen naast de persoon.  
• Deuren, kansel, katheder en banken worden na de dienst gedesinfecteerd.  
• Tussen de diensten wordt de kerkzaal zoveel mogelijk geventileerd. Het streven is om minimaal 
2,5 uur tussen twee diensten te houden. 
  
Communicatie  
• De kerkenraad is verantwoordelijk voor de communicatie over regels en maatregelen rond 
kerkbezoek.  
• De kerkenraad zorgt voor de uitnodigingen voor elke kerkdienst.   
• De kerkenraad communiceert bij klachten over gedrag met de betrokken personen/gezinnen.  
• De kerkenraad volgt strikt de richtlijnen van de overheid en van het RIVM en houdt rekening met 
de adviezen van verschillende deputaatschappen.  
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Richtlijnen voor de bezoeker van een kerkdienst:  
 
 Algemeen:  
• Binnen het kerkgebouw gelden de richtlijnen van het RIVM als gedragsnormen.   
• Als u tot een risicogroep behoort, kwetsbaar bent is het advies om thuis te blijven. 
• Heeft u of een huisgenoot ziekteverschijnselen, dan blijft u thuis.   
• Er is geen kinderoppas in het kerkgebouw tijdens de kerkdienst.  
• Ouderen, RIVM-richtlijn vanaf 70 jaar, worden geadviseerd thuis te blijven. 
 
 Binnenkomst:   
• Parkeren op aanwijzing van de parkeerregelaar. Onderlinge afstand tussen geparkeerde auto’s is 
altijd minimaal één parkeervak. Wanneer twee of meer gezinnen gelijktijdig aankomen wordt er 
onderling voldoende afstand gehouden na het uitstappen en lopen richting de kerk. 
• Als u op de fiets naar de kerk komt wordt u door de verkeersregelaar een plaats in de fietsenstalling 
gewezen. Ook hier geldt de anderhalve meter regel. 

• Bij binnenkomst wordt u door (hulp)koster bij, en vanaf de kerkdeur begeleid. Houd een 
onderlinge afstand van 1,5 meter met andere personen aan.  
• Houd uw verplaatsing zo minimaal als mogelijk. Maak geen gebruik van garderobe of kapstok.  
• Desinfecteer uw handen.   
• De koster zorgt voor indeling zitplaatsen, houdt overzicht en geeft leiding aan team hulpkosters. 
Loop door volgens aanwijzing van de bevoegde (hulp)koster, en neem de u aangewezen plaats in.  
De oorspronkelijk gereserveerde plaatsen zijn tijdelijk vervallen.  
• U volgt strikt de aanwijzingen van de koster, de hulpkosters en BHV’ers.  
• Bij de ingang staat de koster gereed om te zorgen dat er niet teveel gezinnen tegelijk in de hal 
zijn (richtlijn: maximaal één gezin in de hal). Bij het wachten buiten wordt onderling ook 
voldoende afstand in acht genomen. Bij de ingangsdeuren van de kerkzaal staan de instructies 
vermeld. 
• Personen in de hal worden geacht onder begeleiding direct door te lopen, beide deuren die 
leiden naar de gangpaden in het midden zijn open. In elk gangpad staat iemand om de 
gemeenteleden hun plaats te wijzen. Zij dragen zorg voor de 1,5 meter afstand naar andere 
personen/gezinnen en vanaf het gangpad. Het is zaak dat een gezin ook als één geheel naar de 
kerk komt zodat het middenpad van  voren af aan “gevuld” kan worden. 
• Jassen zoveel mogelijk thuislaten of meenemen in de kerk  en op de bank wegleggen. 
  
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  mogelijk. Verlaat uw 
plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen.  
• Na de dienst kunnen gemeenteleden hun gaven geven middels de collectezakken die bij de 
uitgang staan, dus niet in de dienst. Uiteraard kan de gave ook per bank worden overgemaakt. 
• Toiletbezoek tijdens de dienst moet maximaal worden gemeden.  
• Er vindt geen samenzang plaats in het kerkgebouw. Het orgel begeleidt voor de mensen thuis. 
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Vertrek:  
• Verlaat uw plaats op aanwijzing van (hulp)koster. Een looproute is aangegeven, uitgaande van 
eenrichtingsverkeer. Na de dienst wordt door de zitplaatscommissie aangewezen wie de kerkzaal 
mag verlaten. Ook dan geldt weer maximaal één persoon/gezin in de hal en na de dienst direct 
vertrekken naar huis. 
• Het blijft mogelijk het collectegeld over te maken. Bij de uitgang staat een rek met 
collectezakken.  
• Na het verlaten van de kerk: Begeef u naar uw woning. Vermijd sociale ontmoetingen in en om 
de kerk.  
 

 

 

 

 

 


