
Bijlage bij Corona protocol en aanvullende afspraken: 

 

 

1. Afspraak is dat zij die de dienst willen bijwonen zich de vrijdag ervoor bij Jannie 

aanmelden en dan horen of er plaats is.  

Zo niet dan worden ze doorgeschoven naar volgende week. 

Wij hebben nu eenmaal maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Zij die zich niet voor een dienst hebben aangemeld worden niet toegelaten tot de 

dienst als alle plaatsen bezet zijn. Wij houden ons strikt aan het aantal beschikbare 

plaatsen zoals in het protocol vast gelegd wel zijn er voor onverwachte bezoekers twee 

plaatsen te weten zowel rechts als links achter in de hoek. 

2. In punt 32 wordt er over gesproken dat er niet mag worden gezongen maar wel mag 

worden geneuried. Dit punt wordt aangevuld met de volgende tekst: 

Omdat de gemeente niet mag zingen is er besloten dat op het balkon maximaal 2 

gemeenteleden de liederen voor de gemeente ten gehore zullen brengen (voor verdere 

uitwerking zie bijlage)  

3. In punt 42 wordt al vermeld dat de Apostolische kerk zondags na ons een dienst heeft. 

In de adviezen c.q. richtlijnen van het RIVM is daar onderstaande tekst over vermeld: 

Meer diensten per zondag zijn mogelijk, mits er tussendoor gelucht wordt. Als de 

kerkzaal optimaal kruislings geventileerd kan worden door het openen van deuren en 

ramen tegenover elkaar, volstaat in theorie een luchttijd van c.a. 30 minuten. In dat 

geval adviseren wij een veiligheid in te bouwen door tussen twee diensten minimaal 

een uur ruimte te houden en stevig te ventileren. Als u slechts beperkt kunt ventileren, 

omdat er bijvoorbeeld maar aan een zijde openingen zijn, adviseren wij een interval 

van 4,5 uur. 

Naar mening van de kerkenraad kunnen wij voldoende en goed ventileren De 

kerkenraad  heeft dan ook besloten dat de tussentijd die nu beschikbaar is voldoende 

is. 

Dus de Apostolischen mogen hun diensten om 12 uur blijven beginnen wel zullen wij 

hen wijzen op de minimale tussentijd en mogelijkheid om een half uur later met hun 

dienst te starten. Wij zullen er streng op toezien dat onze diensten niet mogen uitlopen 

dan tot kwart over elf anders is er onvoldoende tijd voor reinigen en luchten. Er moet 

onmiddellijk na einde dienst worden begonnen met luchten. Ook moeten wij na afloop 

van de dienst geen koffie drinken of napraten in consistorie  

4. In het protocol bij punt 40 wordt er vermeld dat er na de dienst niet bij de uitgang met 

elkaar gepraat mag worden om opstoppingen te voorkomen. Dit gebeurt nog steeds. 

Daarom de volgende aanvulling 

Punt 40 aanvullen met volgende zin: 

Het is niet toegestaan om op pad (vanuit de kerk bekeken) rechtsom te blijven staan 

praten. Als men met elkaar wil spreken moet dat op de parkeerplaats of het pad 

rechtdoor vanuit de kerk gedaan worden op voldoende afstand van de uitgang. 

Ook de dienstdoend predikant neemt afscheid van de gemeente door na het amen de 

gemeente te groeten 

5. Alles wat van doen heeft met de diensten, gang van zaken en zang tijdens deze 

corona tijd valt onder verantwoording van de in het protocol genoemde werkgroep. 

6. In punt 43 van protocol staat dat het protocol geldt tot 1 september dit wordt als volgt 

aangepast: 



Het protocol wordt aangevuld met deze bijlage en is geldig tot zolang de coronacrisis 

duurt. De kerkenraad kan tussentijds wijzigingen aanbrengen als de regelgeving of 

adviezen daartoe aanleiding geven. 

7. Op de tekening welke gebruikt wordt voor indeling kerk staan stippen met daarbij 

vermeld wie en hoeveel personen er mogen plaats nemen hiervan mag indien gewenst 

en mogelijk door de verantwoordelijke namens de kerkenraad worden afgeweken. De 

verantwoordelijke is Jannie Mentink of bij afwezigheid de ouderling van dienst. 

8. Er moet op gelet worden dat na de dienst het orgel de microfoon en trapleuning 

worden gedesinfecteerd. 

9. Daar waarin de protocollen niet in voorzien wordt de voorzitter gemachtigd om in 

overleg met de scriba te besluiten welke besluiten daarna zo spoedig mogelijk aan de 

kerkenraad worden meegedeeld. 

 

 

Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 10 september 2020. 

 

De Voorzitter, 

 

J.W. Hesselink. 

 

  



Afspraken over zingen en orgelspelen 

 

In de adviezen is over zingen in de kerk onderstaande tekst op genomen: 

Muzikale medewerking aan een kerkdienst: 

Bij de opstelling van zangers en instrumentalisten dient met de anderhalve meterregel 

en andere RIVM-voorschriften rekening te worden gehouden. We adviseren een 

afstand van min. 3 en bij voorkeur 5 meter qua zangrichting tussen de zanger(s) en de 

gemeenteleden in de kerk en buiten. 

Voor de organisten geldt dat bij het orgel desinfectie spullen aanwezig zijn. 

Ook geldt voor de organisten dat de voorste bank aan de balustrade niet gebruikt mag 

worden om daar te zitten dit om besmetting naar beneden te voorkomen. 

 

Voor de zanger(s) geldt dat zij plaats nemen in de twee achterste banken op het 

balkon een in linkerbank en een in rechterbank. 

De zanger(s) zorgen voor plaatsing microfoon in de standaard. 

De standaard staat zoals afgesproken op de houten bak van het orgel deze locatie kan 

afhankelijk van wie er zingt worden aangepast. 

 

Vastgesteld in kerkenraadsvergadering van 10 september 2020. 

 

De voorzitter, 

 

J.W. Hesselink 

  



Schoonmaak protocol Kerk 

 

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM dat houdt het volgende in: 

Voor de dienst zijn de werkzaamheden als volgt: 

1. Voor aanvang van de dienst gaan de deuren open om de kerk te luchten. Minimaal half uur 

voor aanvang dienst. 

2. Deuk klinken worden gereinigd met desinfectie materiaal. 

3. Toilet wordt ontsmet en schoongemaakt. 

 

Na de dienst zijn de werkzaamheden als volgt: 

 

 

1. Banken worden gedesinfecteerd ook de banken waar niemand zat. 

2. Deurklinken worden gedesinfecteerd  

3. Deuren blijven een half uur open staan ook van de consistorie 

4. Het genootschap dat de kerk verlaat zorgt voor de schoonmaak 

5. Tafel met microfoon reinigen daar waar de predikant stond  

6. Opnamen apparatuur en orgel desinfecteren  

7. Trapleuning desinfecteren 

8. Toilet wordt gedesinfecteerd  

 

Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 10 september 2020 

 

De voorzitter, 

 

J.W. Hesselink  

  



Werkzaamheden voor de gastheren. 

De commissie die belast is met het uitvoeren van de Eredienst heeft het volgende op 

papier gezet. 

• Alle eerdere afspraken blijven van kracht. 

• Let op aanvulling is dat bij afkondigingen en door predikant befmicrofoon 

wordt gebruikt en dat op balkon door zanger(s) de tafelmicrofoon deze wordt 

al door de zanger meegenomen naar boven en volgens instructie geplaatst. 

• De Gastheren en dames dragen handschoenen en een mondkapje 

• Ze staan achter in de hal of buiten om de gemeenteleden op te vangen. 

• Vraag naar hun welzijn en of ze geen ziekteverschijnselen hebben 

• Draag zorg dat eenieder zijn/haar handen desinfecteert met handgel  

• Hij /zij doet de kerkdeur open (niet de gemeenteleden) 

• Zegt dat ze in de kerk worden opgevangen door een medewerker of diaken.  

• De banken worden om en om bezet van de voorste rij naar achteren. 

• Over de aangewezen plaats is geen discussie mogelijk  

Rolstoelen 

Degene die komen in een rolstoel kunnen voor in de kerk plaats nemen daar kan een 

rolstoel staan de begeleider van die persoon zit in de bank van de diaconie. 

Na de dienst wordt de kerk ontsmet door de dienstdoende diaken/ouderling/ 

gastheer/vrouw of medewerker.  

Vastgesteld in kerkenraadsvergadering van 10 september 2020. 

De voorzitter, 

 

J.W. Hesselink 


