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Gereformeerde Kerk Almkerk 
 
Coronaprotocol 
Versie: juni 2020 
 
 
Door het Coronavirus konden we vanaf medio maart geen kerkdiensten meer houden 
waarbij gemeenteleden aanwezig konden zijn. 
 
Door versoepeling van de maatregelen is het per 1 juni weer toegestaan samenkomsten 
in onze kerk te organiseren met 30 personen. Vanaf 1 juli a.s. mogen er weer 100 
personen een kerkdienst bijwonen. 
 
Het is bijzonder fijn dat we weer in de gelegenheid zijn “naar de kerk” te komen. 
Het coronavirus is nog niet verdwenen. Daarom zijn er allerlei maatregelen noodzakelijk 
om de kerkbezoekers te beschermen. Bezoek aan de kerk zal dan ook anders zijn dan u 
gewend was.  Daarvoor is het verplicht om als kerk een Coronaprotocol op te stellen, 
waarin de te nemen maatregelen worden verwoord.   
 
Het is belangrijk dat de gemeenteleden hiervan kennis nemen om alles zo soepel 
mogelijk te laten verlopen.  In de maand juni draaien we proef om te kijken of het protocol 
werkt, zodat we vanaf 1 juli weer gemeenteleden in de diensten kunnen ontvangen, 
conform de richtlijnen. 
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1. VÓÓR UW BEZOEK AAN DE DIENST 

 

1.1 Aantal kerkgangers 
Van de overheid mogen vanaf 1 juni 30 mensen aanwezig zijn en vanaf  
1 juli 100 mensen exclusief personeel. Om te voorkomen dat meer mensen bij een 
dienst aanwezig zijn dan is toegestaan, moet vanuit overheidswege gewerkt worden 
met een aanmeldsysteem.  
 
Onder “personeel” verstaan wij: 
- Predikant (1 persoon) 
- Organist (1 persoon) 
- Koster/ BHV-er (2 personen) 
- Kinderoppas (max 2 personen) 
- Kindernevendienst (max 2 personen) 
- Muzikanten/voorzangers (max 5 personen) 
- Kerkenraad (max 2* personen) 
- Corona coördinators/ gastvrouwen (max 6 personen) 
- Technisch team | audio/video/beamer (Max 2 personen) 

 

1.2 Aanmelden om diensten te bezoeken 
Via de Kerkbrief ontvangt u een aanmeldingsformulier om u aan te melden voor het 
bezoeken van een kerkdienst.  Per dienst wordt het toegestane aantal mensen 
uitgenodigd om in de kerk aanwezig te zijn. Anderen kunnen thuis via internet of 
kerkradio met de dienst meedoen. Meer details over het aanmelden en de werking van 
het aanmeldsysteem is beschreven in het aanmeldingsprotocol, zie “Bijlage: 
Aanmeldprotocol” (pag. 12) 
 

1.3 Gezondheidsklachten? 
Als u zich niet gezond voelt, vragen we u thuis te blijven en via internet of kerkradio 
met de dienst mee te doen.   
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1.4 Risicogroepen 
 

Gemeenteleden en gasten van onze gemeente kunnen de kerkdienst bezoeken tenzij 
er op een van de gezondheidsvragen ‘ja’ is geantwoord. Daarnaast wordt kerkbezoek 
afgeraden voor mensen die tot een risicogroep behoren: ouder dan 70 of met een 
‘onderliggende aandoening’, zoals: een chronische luchtweg- /longproblemen of 
chronische hartproblemen. Hierin moet elk lid een eigen afweging maken.  
 

1.5 Algemene afspraken 
Hier volgen een aantal algemene afspraken geldend voor iedereen: 
 
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  
• Blijf thuis als u een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.   
• Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen in uw gezin 24 uur geen klachten heeft, 
kunt u de kerk pas weer bezoeken of uw functie uitoefenen.  

• Blijft thuis als u contact had met iemand in uw omgeving die positief getest is op 
het coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze 
persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste 
contact.   
 

• Houd ten allen tijden 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere 
persoon buiten uw huishouden. (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).  

• Volg de aanwijzingen van de corona-coördinatoren.  
• Tijdens de dienst zal er geen samenzang zijn. 
• Hoest en nies in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  
• Ga voordat u naar de kerk vertrekt thuis naar het toilet.  
• Gelieve uw handen met water en zeep te wassen voor en na uw bezoek.  
• Maak gebruik van de desinfectiemiddelen die we bij de ingang beschikbaar stellen. 
• Vermijd het aanraken van uw gezicht.  
• Schud geen handen. 
• Neem uw eigen bijbel, liedboek en/of zitkussen mee als u die wenst te gebruiken 

en neem deze ook weer mee terug.  
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1.6 Corona-coördinator / gastvrouw 
Voor elke dienst wordt u welkom geheten door een van de 3 gastvrouwen. Zij verwijst u 
naar een van de 3 corona-coördinatoren. De coördinatoren zijn duidelijk herkenbaar. 
 
De corona-coördinatoren zorgen voor een juiste toepassing van de corona-
maatregelen voor, tijdens en na de dienst. De corona-coördinatoren wijzen u uw 
zitplaats en houden overzicht. U dient de aanwijzingen goed op te volgen. 

 
Als tijdens of rond de diensten getwijfeld wordt over ziekteverschijnselen bij een 
bezoeker, zijn de corona-coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende 
personen dringend adviseren om de dienst te verlaten.  
 
Voor de uitvoering van de taken als de corona-coördinator/ gastvrouw is er een 
taakbeschrijving ontwikkeld welke door de coördinator gelezen en begrepen moet zijn. 
Deze taakbeschrijving heet “2020-06 Taakbeschrijving corona-coördinator / 
gastvrouw.pdf” 
 

1.7 BHV / EHBO 
Tijdens elke dienst is er een BHV-er aanwezig.  

 

1.8 Handeling door de Predikant  
Het predikantschap is aangewezen voor het RIVM als een contactberoep. Dat houdt in 
dat de predikant bij het verrichten van liturgische handelingen (o.a. bij het dopen, bij 
het inzegenen van een huwelijk, de zalving van zieken en de handoplegging bij de 
bevestiging van ambtsdragers van nieuwe lidmaten) gedurende de daarvoor 
noodzakelijke duur niet de 1,5 m afstand in acht hoeft te nemen.  
 

.  
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1. HET BEZOEKEN VAN DE DIENST 

 

2.1 Kinderoppas (bij ochtenddiensten) 
Met ingang van juli is er weer kinderoppas tijdens de ochtenddiensten. De locatie is 
onveranderd.  
 
• Ouders zetten, indien mogelijk, de kinderen voor de deur af. 
• Laat kinderen door één volwassene brengen. 
• Leiders proberen de onderlinge afstand te waarborgen. 
• Tijdens het oppassen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen 

tussen de leiding en de kinderen. 
 
Helaas is het (nog) niet mogelijk om de kinderen op te halen voor de zegen.  In plaats 
daarvan kunt u uw kind(eren) na de dienst ophalen.  U verlaat de kerk via dezelfde 
deur als waardoor u naar binnen bent gekomen. Vervolgens gaat u via het kerkplein 
naar de kinderoppas-ruimte. Geef elkaar de (1,5m) ruimte vooral op de trap en wacht 
even op elkaar, zodat er niet gepasseerd hoeft te worden.  
 

2.2 Ingang/ uitgang 
U gaat de kerkzaal in/uit via de toegewezen toegangsdeur. De aanwezige gastvrouw / 
corona-coördinator wijst u vervolgens naar uw zitplaats. Tevens geeft de coördinator 
aan wanneer u de zitplaats kunt verlaten.  Met pijlen wordt de looproute duidelijk  
gemaakt.  
 

2.3 Hygiëne  
Maak zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kerkzaal gebruik van de 
desinfectiemiddelen die we bij de in-/ uitgang beschikbaar stellen. Vermijd het 
aanraken van uw gezicht.  Schud geen handen.  Neem uw eigen zitkussen, liedboek of 
bijbel mee als u die wenst te gebruiken en neem deze ook weer mee terug.  
 
Na de dienst zullen de kerkbanken worden ontsmet evenals oppas- en 
kindernevendienst-ruimte. Voor een avonddienst zal de kerk na de ochtenddienst 
worden ontsmet.   
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2.3 Garderobe 
De garderobes zijn voorlopig buiten gebruik. U kunt uw jas naast u in de kerkbank 
leggen.  
 

2.4 Zitplaatsen op 1,5m afstand 
Bij binnenkomst in de kerkzaal wijst de coördinator u een zitplaats aan. In de kerkzaal 
zijn plaatsen gemarkeerd waar u kunt zitten op 1,5m afstand van elkaar en op 
voldoende afstand van de looppaden. Eerst worden de plaatsen het verst van de 
toegewezen ingang gevuld. Zitplaatsen zijn gemarkeerd. Na afloop van de kerkdienst 
verlaten we de kerkzaal in omgekeerde volgorde op aangeven van de coördinatoren . 

 

2.5 Privacy 
De diensten zullen online worden uitgezonden, zodat ook de mensen thuis de 
kerkdienst kunnen meemaken. Geluid- en beeldopnamen vinden plaats rondom het 
liturgisch centrum. Voor meer details rondom uw privacy wordt verwezen naar het 
privacy-statement.  
 

 

2.6 Samenzang 
Samenzang is voorlopig niet toegestaan. Dit is uiteraard een serieus gemis omdat 
zingen voor ons allemaal een belangrijk onderdeel is van de eredienst. Hopelijk is het 
van korte duur. 
 
Premier Rutte, die zelf geregeld een kerkdienst bezoekt, zei: “Het virus houdt van 
plaatsen waar luid gezongen wordt”. En minister de Jonge, als domineeszoon bekend 
met de eredienst, zei kort en krachtig: “Verspreid het Woord, niet het virus.”. 
 

2.7 Kindernevendienst 
Met ingang van juli wordt de kindernevendienst hervat. Gezinnen met kinderen krijgen 
een plaats toegewezen onder het orgel.  De kinderen verlaten de kerkzaal op het 
gebruikelijke moment en kunnen na de dienst worden opgehaald.  Na de dienst verlaat 
u op aanwijzing van de coördinator -via dezelfde deur als waardoor u naar binnen bent 
gekomen- de kerk. Vervolgens gaat u naar het kerkplein waar uw kind(eren) kunnen 
worden opgewacht. De leiding brengt de kinderen naar het kerkplein.  
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2.8 Collecte 
Bij de uitgang van de kerkzaal worden collectezakken opgesteld. Bij het verlaten van 
de kerk kunt u hier uw giften in doen. 
 
Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid om uw giften over te maken. Afhankelijk 
voor welk doel waarvoor u het wilt bestemmen kunt u uw gift over maken op het 
rekeningnummer van de kerk en of de diaconie.           
• Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.  
• Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555.  
 
De diaconie zal ervoor zorgdragen dat de opbrengst van de collecten zal worden 
overgemaakt naar deze diaconale doelen. U kunt uw collecte telkens (of in één keer) 
voor deze mooie doelen in de komende periode overmaken via het hiervoor vermelde 
rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van: collecte diaconale doelen. Er 
zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw 
collectemunten (geen geld) kunt doen: 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, 
en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie. 

 

2.8 Uitgang 
U verlaat de kerkzaal op aanwijzing van de corona-coördinatoren. Mensen die het 
dichtste bij de uitgang zitten, verlaten de kerkzaal eerst. U verlaat de kerk door de deur 
waar u ook door bent binnengekomen. Bij het verlaten van de kerk wordt u verzocht 
om uw handen te desinfecteren.  
 
Mocht u uw kind hebben gebracht bij de oppas dan loopt u via het kerkplein naar 
oppas-ruimte. Geef elkaar de ruimte (ook op de trap). De kinderen van de 
kindernevendienst worden door de leiding naar het kerkplein gebracht.  
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2. NA DE DIENST 

 

3.1 Schoonmaken  
Tussen kerkdiensten worden de banken ontsmet. Hetzelfde geldt voor de oppasruimte, 
de ruimte van de kindernevendienst en toiletten.  

 

3.2 Ontmoeting na de dienst 
Het is helaas nog niet mogelijk elkaar na de dienst te ontmoeten en/of koffie te drinken. 
Zodra dit mogelijk is, zal dit worden gemeld. Houd buiten ook gepaste afstand en loop 
zoveel mogelijk door om ‘opstoppingen’ te voorkomen 
 

3.3 Pastoraal bezoek 
Bezoek vanuit de gemeente aan elkaar is mogelijk, met inachtneming van 
de volgende aspecten: 

• Geen fysiek contact / handen schudden, houdt 1,5 meter. 
• Overleg met het gemeentelid welke vorm van ontmoeting de voorkeur heeft. 
• Blijf thuis bij ziekteverschijnselen. 
• Desinfecteer handen voor en na het bezoek. 

Suggesties voor bezoekwerk vindt u hier: www.diaconaalsteunpunt.nl/hoe-zit-het-
metbezoeken/ 
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1. GEBRUIK OVERIGE RUIMTEN 

 
Gebruik d’ Ontmoeting 
D’ Ontmoeting kan gebruikt worden voor zittende samenkomsten en vergaderingen 
waarbij de 1,5m richtlijnen gelden.  Deze afstand geldt niet voor samenkomsten met 
kinderen. Zangkoren kunnen met max. 8 personen gebruik maken van d’ Ontmoeting.  

 
  

Overige ruimten 
De overige ruimten in het kerkgebouw mogen worden gebruikt voor kleinschalige 
vormen van groepswerk en vergaderingen, mits deze zijn ingericht op de 1,5m 
richtlijnen. Deze afstand geldt niet voor samenkomsten met kinderen (club/ 
kindernevendienst). Voor het houden van vergaderingen wordt geadviseerd de 
noodzaak per keer af te wegen en zo mogelijk digitaal te vergaderen.  
 
Dit protocol is van toepassing op alle huurders en gebruikers van het kerkgebouw en 
overige ruimten. Vooralsnog wordt afgeraden om de ruimten actief te verhuren.  
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Bijlage: Aanmeldprotocol 

1. Aanmelden 
Bij de Kerkbrief van 21 juni en 19 juli krijgt u een aanmeldformulier waar u zich kunt 
aanmelden voor de diensten van juli en augustus. Beide formulieren zullen digitaal* via de 
Kerkbrief worden verspreid. U heeft de mogelijkheid uw voorkeuren (binnen 5 dagen) op 
te geven voor het bijwonen van 1 of meerdere (ochtend-/avond)diensten.  
 
)*Omdat wij ons realiseren, dat niet iedereen in dezelfde mate digitaal uit de voeten kan, 
kunt u zich ook door iemand anders laten aanmelden of eventueel telefonisch aanmelden 
via.  
 

- Telefoonnummer:  0183 409024  
- Vragen over de procedure: scribagereformeerdekerk@gmail.com 

 
De procedure voor het toewijzen van de plaatsen wordt verderop beschreven in dit 
protocol.  
 

1.1 Wat gebeurt er met de aanmelding? 
De aanmeldingen worden verzameld in één overzicht met alle aangemelde 
gemeenteleden en opgegeven voorkeur. Bij de indeling wordt onderscheid gemaakt in  1) 
gezinnen en 2) individuele inschrijvingen en 3) echtparen/koppels. Dit helpt ons bij het 
indelen van de plaatsen voor gezinnen, koppels en individuele kerkgangers.  
 
We verwerken bij de aanmelding uw (familie)naam, telefoonnummer, opgegeven 
voorkeur, en het aantal personen waarmee u de dienst(en) wilt bijwonen. Bij de digitale 
aanmelding vragen we ook uw emailadres. Tot slot houden we bij hoe vaak u bent 
uitgenodigd.  
 
We zorgen uiteraard voor een correcte en veilige verwerking van uw gegevens. Meer 
details hierover vindt u in ons privacy-statement.  
 
 

1.2 De uitnodiging 
De uitnodiging vindt plaats op basis van uw aanmelding, opgegeven voorkeur, het aantal 
beschikbare plaatsen en het aantal keren dat u aanwezig bent geweest. We proberen de 
plaatsen zo eerlijk mogelijk toe te wijzen, zodat iedereen aan de beurt komt. 
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1.3 Informatie over de uitnodiging  
Voor aanvang van elke dienst (donderdag) ontvangt u bericht of u al dan niet bent 
uitgenodigd.  Mocht blijken dat het toch niet mogelijk is de dienst bij te wonen, horen we 
dit z.s.m., zodat we iemand anders kunnen uitnodigen. U hoeft de uitnodigingsbevestiging 
niet mee te nemen naar de kerk. De gastvrouwen beschikken over een lijst met toe te 
laten mensen.  
 

1.4 Iedereen komt aan de beurt 
Het uitnodigingsbeleid mag er misschien wat willekeurig uitzien, maar wordt naar eer en 
geweten zorgvuldig gedaan en wees gerust: iedereen komt aan de beurt. 
Mocht u zich later aanmelden dan gaat u mee in het lopende uitnodigingssysteem. 

 
1.5 Gezinnen 
We maken de komende tijd graag op een veilige manier een goede verdeling tussen jong 
en oud. Voor gezinnen met jonge kinderen, zijn de banken onder het orgel gereserveerd.  
De gezinnen komen in een eigen uitnodigingspool, waardoor het mogelijk is steeds een 
goede verdeling te blijven maken tussen jong en oud.  
Het is op deze wijze dus ook niet nodig om als gezin niet in te schrijven met als 
achterliggende reden anderen of ouderen meer kans te bieden. Wij vinden deze verdeling 
namelijk belangrijk en kiezen er bewust voor. Gezinnen worden uitgenodigd voor de 
morgendiensten. Als gezinsleden ook graag de avonddiensten bezoeken kunnen zij 
eventueel een extra aanmelding doen als individu of koppel. 
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Bijzondere	diensten	

 

Gezamenlijke diensten 
Bij gezamenlijke diensten worden de maximale deelnemersaantallen gelijkmatig verdeeld. 
50% Gereformeerde kerk en 50% Hervormde kerk. De deelnemers worden in de 
gemeente waar ze lid van zijn uitgenodigd. De namen van de mensen die zijn uitgenodigd 
worden aan de kerk waar de dienst zal worden gehouden in een vorm van een lijst 
aangeboden. 

Doopdiensten 
Bij doopdiensten of andere bijzondere diensten, vinden we het belangrijk dat een beperkt 
aantal familieleden en/of vrienden ‘voorrang’ krijgen om de dienst bij te wonen. Indien 
familieleden en/of vrienden bij elkaar willen zitten, wordt gevraagd op tijd aanwezig te zijn 
en zich vooraf aan te melden. 

Avondmaal	
Avondmaal kan worden gevierd mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dit betekent 
dat de wijn per persoon wordt aangeboden in een klein bekertje en het brood afnemen 
van een schaal.  

Rouwdienst 
Bij een rouwdienst worden de aanwijzingen van de uitvaartleider gevolgd. Hij/zij is via de 
uitvaartbranche geïnformeerd over de mogelijkheden. Afspraken moeten passen binnen 
de mogelijkheden beschreven in dit protocol.  

Het vermijden van overig lichamelijk contact blijft belangrijk. Denk aan: het condoleren 
zonder fysieke aanraking; 

Overige diensten 
Huwelijksdiensten, belijdenisdiensten en bevestigingsdiensten kunnen onder dezelfde 
condities plaatsvinden zoals beschreven.  
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Wijzigingen	doorgeven	

Het kan voorkomen dat u bij nader inzien niet of toch wel een dienst kunt bijwonen. Stuur 
in die gevallen een email naar scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.com of bel  (0183 
409024).   

 

Tot slot 
Met dit protocol hopen we een werkbare en tegelijktijdig eerlijke manier te hebben 
gevonden, om iedereen in de gelegenheid te stellen om fysiek kerkdienst(en) bij te 
wonen. Wij wensen iedereen gezegende diensten toe. In de kerk of thuis. 
 
 
De kerkenraad 
Gereformeerde Kerk Almkerk 


