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• De koster dient om 9.15 de kerkdeur te openen en de deur van de 

consistoriekamer naar de kerk. (Er hoeft voor de dienst niet gelucht te worden). 
• Voor de dienst kan de predikant een kopje koffie drinken (niet na de dienst.) 
• De twee kaarsen op tafel plaatsen en aansteken. 
• Tafelzilver klaarzetten (zie foto) 

 

 
 
 

• Standaard voor de bloemen klaar zetten met bloemen erop zodra die aanwezig 
zijn. 

• Verlichting aan doen. Twee schakelaars en twee draaiknoppen. Deze moeten 
ingedrukt worden en bevinden zich achter in het halletje  
(draaikoppen moeten voluit staan).  
Licht op de kansel hoeft niet aan. 

• Om 9.30 uur de klok 5 minuten luiden (de schakelaar zit in de verwarmingskast 
men dient de klok tot het eerste rode streepje op te draaien). 

• Melkbus in het halletje zetten (zodat daar giften in gedaan kunnen worden). 
• De 3 mandjes voor de collecte genummerd klaar zetten op tafel in de hal. 
• 2 glazen water op de avondmaalstafel zetten. 
• Bijbels en liedboeken hoeven niet op achterste bank klaar te liggen moet men zelf 

meenemen.  
• Kijken of er een Liedboek en een Bijbel op de avondmaalstafel ligt (voor predikant). 
• Geluidsinstallatie aan zetten achter opgang preekstoel (schakelaar grote 

stekkerblok aanzetten zie foto). 

•  
 

• Kijk of de rode schakelaar brand. 
 
 
 
 
 
 
 

Werkzaamheden op zondagmorgen tijdens coronatijd. 
 
Let op: dit protocol geldt voor alle medewerkenden tijdens de zondagse eredienst. 
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• Kijk of de microfoons op het schakelpaneel aanstaan (alle lampjes moet branden 
ook het gele declamatie-lampje - zie foto)  
Kom niet aan draaiknoppen voor volumeregeling. 

• Tafel-microfoon voor zang boven in de standaard klaarzetten en aanzetten (groene 
lichtje moet branden) (op kast boven bij orgel) (zie foto’s) 

 
• Clip microfoon klaar leggen in consistorie voor ouderling van dienst. (Ouderling 

van dienst moet microfoon niet in de hand houden maar op ‘t jasje 
vastzetten) DAARNAAST: De clipmicrofoon pas aanzetten zodra er gesproken 
wordt en daarna direct weer uitzetten. Dit i.v.m. voorkoming storende 
geluiden. 
 

• Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de dienst de internetverbinding aanzetten 
door rode knop van kleine stekkerblok aan te zetten.(zie foto blauwepijl) (Let op 
NIET op de knop van de zender drukken zie rode pijl). 

 
• Van de kleine stekkerdoos moet het rode lampje branden verder hoeft men niets 

te doen wel even kijken of de display van de zender reageert … 
• Vlak voor aanvang dienst ventilator van de verwarming in de hal terug draaien van 

7 naar 3. Dit voorkomt dat tijdens de dienst de verwarming maar blijf loeien. 
• Kerkgangers welkom heten: vragen of ze verkouden zijn (controle-vragen). 
• Handen van kerkgangers desinfecteren. 
• Gemeenteleden worden in de kerk door een ander op hun zitplaats gewezen. 
• Bij zon de gordijnen aan de zonzijde sluiten. 
• De gastheer houdt geluidssterkte in de gaten en geeft aan diegene die bij het 

geluidspaneel zit aan of geluid harder of zachter moet staan. 
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• De ouderling van dienst ontvangt de predikant en praat hem bij over de gang van 
zaken en het niet gebruiken van de kansel in coronatijd. 

• De dienstdoende diaken controleert 5 minuten voor aanvang van de dienst of alles 
goed is aangezet en werkt. 

• De ouderling van dienst moet de clipmicrofoon op zijn jasje spelden. (nog niet aan!) 
• De ouderling kan nu zijn consistoriegebed doen.  
• Hij gaat de predikant voor, de kerk in, en wijst de predikant zijn zitplaats. 
• Lied voor de dienst wordt gezongen. 
• Na het lied voor de dienst wordt de clipmicrofoon pas aangezet door ouderling 

van dienst. De ouderling van dienst kan nu de afkondigingen doen vanuit de 
ouderlingenbank. (niet aan tafel dan sta je te dicht op de predikant). 

• Zodra hij daarmee gereed is zet de ouderling van dienst de clip microfoon weer uit.  
• De predikant gebruikt de vaste microfoon, deze staat op de avondmaalstafel. 
• Na of voor het laatste lied mag de predikant met eigen woorden de gemeente even 

toespreken in plaats van achter in de kerk of buiten te gaan staan. 
• De ouderling v. dienst begeleid de predikant weer terug naar de consistoriekamer.  
• De dienstdoende diaken zet op het schakelbord de microfoons uit. 

 
Werkzaamheden na de Eredienst. 
 
Hij of zij die de plaatsen in de kerk heeft aangewezen staat bij de uitgang met desinfectie 
voor de handen (gastheer/vrouw heeft onderstaande werkzaamheden.) 
De diaken van dienst neemt na afloop van de dienst de collecte mandjes mee naar voren in 
de kerk en doet de inhoud in de daartoe bestemde zakken (let op NIET in de consistorie 
daar is te weinig ruimte). 
 

• De bloemen meegeven aan bezorg(st)er. 
• De twee kaarsen doven en terug plaatsen in consistorie. 
• Water van de avondmaalstafel halen. 
• Wachten tot het orgelspel is afgelopen dan internet uitschakelen op de kleine 

stekkerdoos de rode knop weer uitzetten.  
(Let op niet aan knop van zendinstallatie komen). 

• Schakellaar op de stekkerdoos uit doen. 
• Liedborden leeg maken. 
• Tafelzilver opruimen in kist (met handschoenen aan tegen zuurtegraad i.v.m. zilver). 
• Microfoons terugzetten in het oplaadstation. 
• Bloemenstandaard terug zetten in de consistorie . 
• Bijbels en liedboeken predikant terugleggen.  
• Achterdeur in de consistorie sluiten. 
• Verlichting weer uitdoen. 
• Zodra iedereen de kerkzaal heeft verlaten aanvangen met luchten (zowel kerkdeur 

als deur consistorie open zetten.)  
 

Let op: alle medewerkenden worden verzocht zo weinig mogelijk door de kerkzaal 
heen en weer te lopen. Indien je in de kerkzaal moet lopen draag dan een mondkapje 
(loop indien nodig en mogelijk buitenom) en geef a.u.b. het goede voorbeeld van hoe het 
hoort. 
 
Na afloop wordt de kerk gedesinfecteerd door alle medewerkenden. 
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Afspraken over zingen en orgelspelen 
 

 
• Bij het orgel is handgel aanwezig ( Niet voor de toetsen van het orgel, 

daarvoor kan Dethol-spray op een stukje keukenpapier worden gebruikt.) 
• 10 á 15 minuten voor aanvang van de dienst kan de organist met het spelen 

beginnen. 
Dan word ook verbinding gemaakt met internet. 

• Voor die tijd (9:30) kan er even geoefend worden (orgel / zangers) om alles 
met elkaar af te stemmen.  

• Aanvangstijd Eredienst is 10.00 uur  
• Als de kerkenraad binnen komt en is gaan zitten  word het ‘lied voor de dienst’ 

gespeeld en gezongen door de 2 zangers ( zie weekbrief ) 
• Na de afkondigingen geeft de ouderling van dienst aan met welk lied de dienst 

word voortgezet. 
• De organist volgt nu de liturgie uit de Weekbrief. 
• Na de preek mag de organist een stukje spelen als antwoord op de preek en 

als voorspel op het aangegeven lied. 
• Tijdens de dienst is er geen collecte. 
• De predikant geeft het slotlied aan 
• Na de zegen word de Eredienst besloten met het zingen van 3x amen tenzij 

de predikant anders heeft aangegeven. 
• Bij het uitgaan van de kerk word er ook gespeeld. 
• Als de organist is uitgespeeld word ook internet uitgeschakeld.  
• Voor de zanger(s) geldt dat zij plaats nemen in de twee achterste banken op 

het balkon: één persoon in de linkerbank en één in de rechterbank.  
Vanuit deze plaatsen moet er ook gezongen worden, enerzijds i.v.m. corona-
veiligheid,  anderzijds omdat anders de geluidskwaliteit via internet erg slecht 
is. (zie bijgevoegde tekening) (Het geluid ín de kerk is niet gelijk aan hoe het 
wordt uitgezonden via Kerkomroep. Dat is dus géén goede graadmeter.) 

• De gastheer zorgen voor plaatsing v/d microfoon in de standaard.  
Let op: microfoon en standaard moeten staan conform foto en mogen niet 
verplaatst worden! 

• De standaard staat zoals afgesproken op de houten kist van het orgel. 
• Een van de zangers schakelt de microfoon na afloop van de dienst uit. 

 
Van dit protocol kan en mag niet worden afgeweken.  
Een ieder dient zich te houden aan de gemaakte afspraken.  
Aanpassingen en veranderingen kunnen alleen worden doorgevoerd in overleg met de 
coronawerkgroep / kerkenraad. 
 


