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Protocol Gebruik Kerkgebouw ivm Corona Maatregelen 

Met ingang van Zondag 26 juli 

1. Algemene maatregelen 
a. Regels van de RIVM volgen, zie bijlage (poster ophangen) 
b. Gemeentezang is vooralsnog niet mogelijk, wel vanaf het podium door voorzangers. 
c. Het gebouw dient goed te worden geventileerd. (Ramen, deuren open voor zover 

mogelijk tijdens en na de dienst) 
d. Protocol moet in gebouw aanwezig zijn. Prikborden voor en achter. 
e. Vragen bij binnenkomst … op een poster?  

• Heeft u nu corona? 
• Heeft u nu huisgenoten of gezinsleden met corona? 
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? 
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: 

verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts(meer dan 38°C)? 
• Heeft u huisgenoten of gezinsleden met deze symptomen? 
• Bent u in thuisisolatie? 

 
2. Wie heeft toegang? 

a. De 1,5m regel dient te worden gehandhaafd  
b. Geen symptomen, geen klachten 
c. De kerkzaal en bijzalen zijn vanaf 09:30uur open. 
d. Lijst van aanwezigen bijhouden? 

 
3. De kerk ingaan 

a. Hoofdingang Ambonstraat 
i. Is alleen voor mensen die de dienst willen bezoeken en geen kinderen bij 

zich hebben. 
ii. Na de voordeur kan links en rechts naar binnen worden gegaan 

iii. Een richtingsverkeer wordt met stickers aangegeven. 
iv. Links en rechts staan ‘verkeersbrigadiers’ die de nodige instructies geven 

b. Ingang Driftstraat 
i. Is alleen bestemd voor kinderwerkers en ouders met kinderen. 

ii. Er staat een ‘verkeersbrigadier’ die de nodige instructies geeft 
c. Ingang fietshokken 

i. Uitsluitend voor fietsers. 
ii. Na de fiets te hebben gestald, lopen zij terug naar de Ambonstraat en gaan 

de kerk binnen via de hoofdingang. 
d. De kleine (achter-) deur in de hal (bij de tuin) is niet toegankelijk voor bezoekers van 

de kerk 
i. Eenrichtingsverkeer wordt met stickers aangegeven 

e. Ouders met kinderen 
i. Kinderen brengen via ingang Driftstraat en vertrekken via achterdeur en 

fietsstalling, naar de hoofdingang Ambonstraat. 
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f. De garderobe in de kerkzaal wordt niet gebruikt – jassen meenemen naar de stoelen 
g. De WC in de kerkzaal mag door bezoekers worden gebruikt. 

i. Voor en na het toiletbezoek de handen desinfecteren met de daarvoor 
bestemde middelen (handgel, wipes etc.) 
 

4. De kerkzaal verlaten 
a. Vertrek na de dienst uit het gebouw zo snel mogelijk. 
b. Jassen e.d. meenemen. 
c. Na de dienst dienen ouders met kinderen eerst de kerk te verlaten via de zijdeur 

rechtsvoor om hun kinderen op te halen. 
d. Bezoekers kunnen de kerk verlaten via twee deuren 

i. De deur naar de Driftstraat rechts in de zaal of 
ii. De deur links in de zaal richting fietshokken. 

e. Rij voor rij de zaal verlaten om kruisende stromen te voorkomen 
 

5. Plaatsverdeling in de grote zaal 
a. De stoelen zijn opgesteld met de 1,5 meter regeling in gedachten. Er zijn … 

i. Clusters van stoelen, bestemd voor gezinnen 
1. Er is een inventaris gemaakt van gezinnen die meer stoelen nodig 

denken te hebben. Deze zullen worden gemerkt. 
ii. Dubbel stel stoelen bestemd voor bezoekers met partner. 

iii. Enkele stoelen bestemd voor alleen komenden. 
b. Looppaden zijn duidelijk uitgezet en gemarkeerd.  
c. Er is eenrichtingsverkeer vanaf de ingang aan de Ambonstraat naar de uitgangen. 

 
 

6. Kindergroepen 
a. De kinderen komen voorlopig na hun dienst niet in de kerkzaal. 

i. Crèche in de achterzaal 
ii. Bovenbouw in de voorzaal 

iii. Onderbouw boven in de grote kamer 
b. Na de kinderdienst wordt de tussenwand opengemaakt. 
c. Zoveel mogelijk worden de kinderen na hun dienst naar buiten begeleid.  

i. Ouders kunnen de kinderen in de tuin ophalen 
ii. Bij slecht weer mogen zij in de zaal blijven.  

 
7. Gebruik van de WC’s in de hal 

a. De WC’s in de hal, mogen alleen door kinderwerkers, kinderen en hun ouders 
worden gebruikt. 

i. Voor – en na het toiletbezoek de handen desinfecteren met de daarvoor 
bestemde middelen (handgel, wipes etc.) 
 

8. 3 x Verkeersbrigadiers 
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a. Dragen gele hesjes 
i. Twee bij hoofdingang kerk Ambonstraat 

ii. Een bij ingang Driftstraat 
b. Uitleg en gebruik bij arriveren >> svp direct plaatsnemen en vermijd onnodig lopen  

i. Vragen of bezoekers geen koorts hebben, niesen e.d.  
ii. Desinfectiemogelijkheid 

iii. Inkomende stroom aanwijzen 
iv.  Uitgaande stroom aanwijzen 
v. Voor en na wc-gebruik handen desinfecteren 

 
9. Podium 

a. Musici opstelling met 1,5m afstand – aangegeven door tape op de vloer 
i. Microfoons na gebruik reinigen 

b. Preekstoel 
i. Desinfecterende doekjes voor schoonmaken 

 
10. Collectes 

a. Schalen bij in– en uitgang 
 

11. Mededelingenblad 
a. Dit wordt bij de ingang aan de Driftstraat beschikbaar gesteld. 

 
12. Avondmaal 

a. Geleid door voorganger op podium 
b. Gebed vanaf zitplaats 
c. Brood en wijn op 2 tafels links en rechts  

i. Brood op schalen 
ii. Wijn uit kleine bekertjes 

iii. Zelf te pakken 
d. Deelnemers komen links en rechts naar voren en gaan terug naar hun stoelen via 

een ander gangpad. 
 
 

13. Uitstellen 
De volgende activiteiten zijn voorlopig uitgesteld 

a. Koffiedrinken 
b. Doopdienst 
c. Balkongebruik (slechts door twee technici) 
d. Gebedstijd in het kantoor boven 

i. Liturg en OvD bidt met spreker in de kerkzaal. 
 

Peter Briscoe, 7 juli 2020  
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