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Coronaprotocol Bonifatiuskerk; gemeente “De Rank”  

 
 
Start kerkdiensten 10.00 uur. 

1. Vanaf zondag 26 juli 2020 hebben wij het voornemen om onze diensten weer te 
gaan houden.  

2. In de Bonifatiuskerk kunnen (rekening houdend met de anderhalve meter 
afstand) maximaal 20 mensen de dienst bijwonen afhankelijk of er meer of 
minder echtparen komen, exclusief ambtsdragers. 

3. In de hal staat desinfecteringsmiddel.  
4. De kapstok kan niet worden gebruikt. 
5. In de Bonifatiuskerk wordt met stickers op de banken aangegeven waar mensen 

kunnen zitten. 
6. In de Bonifatiuskerk wordt de trap naar boven voor gemeenteleden afgesloten. 

Deze is alleen te gebruiken door de organist.  
7. In verband met de ventilatie zullen zoveel mogelijk ramen en deuren open gezet 

worden. 
8. De kerkdiensten worden zoals altijd ook uitgezonden via www.kerkomroep.nl en, 

zo mogelijk, ook met beeldopname op YouTube en onze website 
www.gemeentederankarnhem.nl . Dit laatste hangt af van de beschikbaarheid 
van filmers. 

 
 
Deelname aan de kerkdienst: 

9. Men kan zich aanmelden via telefoon:  026-3618422 (Jannie Mentink) of email: 
jm.mentink@hotmail.com als bezoeker van de kerkdienst. Vrijdagmiddag tussen 
16.00 uur en 19.00 uur. 

10. Men moet aangeven met hoeveel mensen men komt. En ook moet men 
aangeven of deze personen een huishouden met elkaar vormen; en dus bij elkaar 
mogen zitten.  

11. Er wordt gevraagd of men klachten heeft van verkoudheid, niezen, hoesten, 
koorts, kortademigheid of andere luchtwegklachten. 

12. Jannie Mentink houdt een lijst bij voor gemeente ‘De Rank’. 
13. Er wordt geïnformeerd of er rekening gehouden moet worden met een rolstoel of 

iets dergelijks. Men moet zich zelfstandig kunnen redden of geholpen worden 
door een familielid. 

14. Vóór 16.00 uur worden er geen reserveringen aangenomen. Ook niet na 19.00 
uur. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus vol is vol. De 
telefoontjes moeten zo kort mogelijk gehouden worden om te voorkomen dat 
anderen te vaak de ‘in gesprektoon’ krijgen. Bij de reserveringen proberen we 
zoveel mogelijk te rouleren. 

15. Er is geen mogelijkheid voor autodienst of andere ondersteuning om naar de kerk 
te komen. 

16. Er is geen kinderoppas. 
17. Zoals de kerk dan is ingedeeld zal hij verder ook blijven.  

 
 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.gemeentederankarnhem/
mailto:jm.mentink@hotmail.com
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Binnenkomst kerkzaal: 
18. De mensen komen via de hoofdingang de Bonifatiuskerk binnen.   
19. Bij de deur staat een gastvrouw/gastheer die checkt of men zich heeft 

aangemeld. 
20. Er wordt nog eens gevraagd of men klachten heeft van verkoudheid, niezen, 

hoesten, koorts, kortademigheid of andere luchtwegklachten. Bij twijfel wordt 
men niet toegelaten. Hierover is geen discussie mogelijk. 

21. Men wordt gevraagd de handen te desinfecteren, materiaal daarvoor staat bij de 
ingang van de kerkzaal. 

22. Toiletbezoek moet zoveel mogelijk vermeden worden.[alleen in nood] 
23. Mocht U het toilet toch moeten gebruiken dan verzoeken wij U voor dat U het 

toilet verlaat deze te DESINFECTEREN. 
24. Indien mogelijk brengt men het eigen liedboek mee! 
25. In de kerkzaal wordt men door een gastvrouw/gastheer naar de plaats gebracht. 
26.  Als men van de ringleiding gebruik wil maken dan moet men dat bij het 

aanmelden doorgeven. Over de plaatsing is geen discussie mogelijk.  
27. Zodra de dienst begint, worden er geen mensen meer toegelaten. 
28. Tijdens de dienst mag niet onnodig gelopen worden. 

 
 
De kerkdienst: 

29. Na het consistoriegebed komen de predikant, de ouderling van dienst en een 
diaken binnen: A: via de hoofdingang, of B: rechtstreeks vanuit de consistorie. 

30. In de banken van de ambtsdragers kunnen 2 personen zitten: in de rechter de 
ouderling en de diaken, in de linker de rolstoelbegeleider of een gemeentelid.  De 
predikant zit achter de avondmaalstafel in de kerkzaal. Hij gebruikt de 
befmicrofoon. 

31. Tijdens de dienst hebben ouderling (bank) en predikant (stoel) hun eigen plaats. 
32. Er is tijdens de dienst wel orgelspel, maar er mag niet worden meegezongen. Er 

mag eventueel wel worden mee geneuried. 
33. De diaken van dienst houdt vanuit de ouderlingenbank de gemeente in de gaten. 
34. Bij de uitgang staan schalen of mandjes klaar voor de collecte. 
35. Er is geen koffie na de dienst. 

 

Verlaten kerkzaal 
36. Na afloop van de dienst verlaten de mensen de kerkzaal op aanwijzing van een 

gastheer/gastvrouw, te beginnen met de laatste banken en zo naar voren. Hij/zij 
houdt in de gaten dat er geen file ontstaat bij de uitgang. 

37. De predikant, de ouderling en de diaken verlaten de kerk via de deur naar de 
consistorie.  

38. Kerkgangers verlaten de kerk via de hoofdingang.  
39. Bij het verlaten van de kerk worden de handen opnieuw gedesinfecteerd. 
40. Het is niet toegestaan om bij of voor de kerk te blijven praten met elkaar. Dat 

belemmert de doorstroming en zorgt voor onvoldoende afstand tot elkaar. 
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Overige maatregelen: 

41. Omdat de kerkzaal na ons gebruikt wordt door de Hersteld Apostolische 
Zendingsgemeente Arnhem is extra schoonmaak nodig. De dienstdoende 
personen zorgen dat de kerk ontsmet wordt. 

42. Voor kerkelijke activiteiten buiten de kerkdiensten moet altijd eerst contact 
opgenomen worden met de koster: mevr. G. Albertus, telefoon: 026-3815783. Zij 
beoordeelt of de activiteit kan plaatsvinden en onder welke voorwaarden. 

43. Deze afspraken gelden in ieder geval tot 1 september2020. Daarna wordt 
geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Ook wordt het protocol bijgesteld als de 
richtlijnen van het RIVM veranderen. 

44. Bij rouwdiensten in het kerkgebouw regelt de koster (mevr. G. Albertus, 
 tel: 026-3815783) de gang van zaken in overleg met de dienstdoende predikant. 

45. Dit gebruiksplan is goedgekeurd door de kerkenraad van “De Rank”. 
46. Dit gebruiksplan geldt voor de Bonifatiuskerk. En wordt via een brief bekend 

gemaakt aan alle gemeenteleden van “De Rank”. Het plan komt ook op onze 
website te staan en men wordt er op geattendeerd via de Zondagsbrief. 

47. In het kerkgebouw is een uitgeprint exemplaar van dit gebruiksplan aanwezig. 
48. Bij vragen of voor informatie: 

mevr. Jannie Mentink Tel: 026-3618422 mail: jm.mentink@hotmail.com 
mevr. Tineke Logtmeijer Tel: 026-3814111  mail:  jc.logtmeijer@upcmail.nl 
mevr. Gees Albertus Tel: 026-3815783 mail: 6842ak6@hetnet.nl  
dhr. Jack Theunissen Tel: 026-3115164  mail: jtheunissen1944@gmail.com 

 
Overige huurders van het gebouw, de Hersteld Apostolische Zending gemeente Arnhem, en 
de groep van Johannes de Heer, kunnen dit protocol aanpassen aan hun orde van dienst. 
 
Laatst aangepast 2 juli 2020 
 
Datum: 
 
Voorzitter: 
 
 
Scriba: 
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