
 

 

   
 

Informatie en regels 1,5m-kerkdienst   

14-05-2022   

Geachte gemeenteleden,   

De kerkenraad en kerkvoogdij zijn dankbaar en verblijd dat er nog altijd erediensten in onze kerk 

plaats mogen vinden. We zien er naar uit om elkaar, ondanks de omstandigheden, zoveel mogelijk in 

Gods huis te treffen onder de bediening van Zijn Woord. Om dit mogelijk te maken, zetten we ons in 

om de regels van de overheid op te volgen. Hierbij brengen we u van de belangrijkste regels op de 

hoogte. De regels kunnen per week aangepast worden als de omstandigheden hierom vragen. Op 

onze website vindt u altijd de meest actuele versie.  

Overzicht van wijzigingen 
Hieronder vind u in grote lijnen welke zaken er door de tijd heen gewijzigd zijn in de regels. Alle 

actuele wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn altijd onderstreept in de tekst 

weergegeven. 

 

Wijzigingen 14-05-2021 
• De gehele kerkzaal wordt gebruikt, er is ruimte voor de gehele gemeente. In de achterzaal 

blijft ruimte gereserveerd voor gemeenteleden die nog op 1,5m afstand van anderen willen 

zitten. 

• Het desinfecteren van de handen is niet meer verplicht maar de gelegenheid hiervoor is er 

nog wel nabij de ingang aan de zijde van het kerkplein. 

• Looproutes in de kerkzaal zijn vervallen. 

• Plaatsen in de kerkzaal zijn vrij, vanzelfsprekend zijn de kosters beschikbaar om kerkgangers 

een plaatsje te wijzen. 

• Er kunnen desgewenst weer rollen snoep e.d. worden doorgegeven naar andere gezinnen. 

 

Wijzigingen 18-03-2021 
• Er is in de kerk ruimte voor ca. 450 personen tijdens een eredienst. Hierbij is ook ruimte 

vrijgehouden voor ca 50 personen die nog op 1,5m afstand tot andere kerkgangers kunnen 

zitten. 

• Er wordt niet meer uitgenodigd via kerktijd.nl. 

• Jassen kunnen weer aan de kapstok gehangen worden. Wel wordt gemeenteleden gevraagd 

zich zoveel mogelijk aan de looproutes te houden als en na de dienst naar de hal loopt. 

 



 

 

   
 

Wijzigingen 24-02-2021 
• Het houden van 1,5meter afstand is niet meer verplicht. Het aantal uitgenodigde 

kerkgangers wordt stapsgewijs verruimd. Hierbij is vooralsnog gelegenheid om op 1,5m 

afstand van andere gezinnen te zitten voor kerkgangers die dat wensen, bijvoorbeeld 

vanwege een kwetsbare gezondheid, mantelzorg etc. Deze ruimte wordt stapsgewijs 

afgebouwd om meer zitcapaciteit te creëren. 

• Ook bij verenigingsbijeenkomsten, vergaderingen etc. is er gelegenheid om op 1,5 meter 

afstand van anderen te zitten. De beschikbare ruimte moet hierop vooraf worden afgestemd 

met de kerkvoogdij. 

• Voor de quarantaineregels wordt verwezen naar de quarantainecheck van de Rijksoverheid. 

Wel wordt kerkgangers gevraagd bij verkoudheidsklachten thuis te blijven. 

• Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht. 

• Er kan in de kerk weer worden gezongen zoals gebruikelijk. 

 

Wijzigingen 20-01-2021 
• Catechisaties vinden weer fysiek plaats, waarbij de geldende afstandsregels worden 

gehandhaafd en bij verplaatsing een mondkapje gedragen wordt. 

• Verenigingen kunnen weer fysiek bijeenkomen, waarbij de geldende afstandsregels worden 

gehandhaafd. Bij groepen met leden ouder dan 12 jaar wordt bij verplaatsing een mondkapje 

gedragen. 

• Voor pastorale bezoeken vervalt de toevoeging dat deze bij voorkeur voor 17:00 

plaatsvinden. 

 

Wijzigingen 12-12-2021 
• Verenigingswerk en catechisaties zijn tijdelijk stopgezet, waar mogelijk vinden digitale 

alternatieven plaats. 

• Bij pastoraal bezoek of vergaderingen die noodzakelijkerwijs fysiek plaats moeten vinden 

doen de deelnemers vooraf thuis een zelftest. 

 

Wijzigingen 09-11-2021 
• Het houden van 1,5m onderlinge afstand is opnieuw de norm. Hiervoor zijn diverse 

maatregelen opnieuw ingevoerd of aangepast. 

• Het dragen van mondkapjes is verplicht voor alle kerkgangers ouder dan 12 jaar bij het 

binnenkomen en verlaten van de kerk en bij tussentijdse verplaatsingen. 

• In de achterzalen wordt vanwege de beperkte hoogte niet gezongen. 

• Alle bijeenkomsten in het kerkgebouw moeten vooraf worden aangevraagd bij de 

kerkvoogdij zodat afstemming met de koster plaats kan vinden. 

 



 

 

   
 

Wijzigingen 14-10-2021 
• Omdat het houden van 1,5m afstand niet meer verplicht is zijn er diverse maatregelen 

vervallen. 

• Binnen de kerk wordt nog ruimte gehouden voor gemeenteleden die op 1,5m afstand willen 

zitten. Er is geen vast aantal kerkgangers dat wordt uitgenodigd, dit is afhankelijk van 

hoeveel gemeenteleden in de weken voorafgaand aan de kerkdienst op 1,5m afstand blijken 

te willen zitten. 

• Culturele evenementen zoals concerten zijn in het kerkgebouw niet toegestaan zolang 

hiervoor een Corona-toegangsbewijs verplicht is. 

 

Wijzigingen 03-07-2021 
• Aantallen kerkgangers verruimd naar 220 per dienst. 

• Sociale ontmoeting in en om de kerk is mogelijk maar mag niet leiden tot opstoppingen of 

andere situaties waarbij 1,5m afstand niet gehouden wordt. 

• Er mag weer zonder beperkingen gezongen worden. 

• Externe vergaderingen mogen weer in het kerkgebouw plaatsvinden. 

• Pastoraal bezoek is zonder beperkingen mogelijk. 

 

Wijzigingen 26-06-2021 
• Aantallen kerkgangers verruimd naar 190 per dienst. 

• Mondkapjesadvies vervallen. 

• Sociale ontmoeting buiten de kerk mag plaatsvinden maar niet leiden tot opstoppingen of 

situaties waarin de 1,5m afstand niet gehouden wordt. 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5m afstand meer te houden. 

• Er zijn geen beperkingen meer voor jeugdwerk, dit kan in afstemming met de kerkenraad en 

kerkvoogdij weer plaatsvinden. 

 

Wijzigingen 09-06-2021 
• Aantallen kerkgangers verruimd naar 150 per dienst. 

• Mondkapjesplicht vervangen door advies. 

• Vergaderingen die bedoeld zijn voor de voortgang van het gemeentelijke kerkenwerk 

kunnen in principe weer in het kerkgebouw gehouden worden. Hiervoor moet een aanvraag 

gedaan worden bij de kerkvoogdij via gebouwenbeheer@hhgkesteren.nl. 

 

Wijzigingen 01-06-2021 
• Aantallen kerkgangers verruimd naar 120 per dienst. 

• Er wordt weer ingetogen gezongen. 



 

 

   
 

• Bepalingen verenigingswerk bijgewerkt: fysiek jeugdwerk is onder voorwaarden mogelijk, 

mits ook regels voor scholen worden gerespecteerd. Alle vormen van verengingswerk 

worden afgestemd met kerkenraad en kerkvoogdij. 

 

Wijzigingen 10-02-2021 
• Triagevragen (Basisvoorwaarden voor het bezoeken van een kerkdienst) licht aangepast 

conform landelijk HHK protocol versie 3.4. 

• Zolang op de basisscholen klassen als een bubbel worden gezien, wordt ook in de kerk 

minimaal 1,5m afstand gehouden door en tussen kinderen onder de 13 jaar. 

• Gedurende de periode dat er een avondklok geldt worden alle activiteiten zo gepland dat 

gemeenteleden tijdig binnen kunnen zijn. Voor crisispastoraat zijn uitzonderingen mogelijk. 

• Alle bijeenkomsten anders dan erediensten zijn tot en met 02-03-2021 in principe niet 

mogelijk. Jeugd- en verenigingswerk en de belijdeniscatechisatie vinden niet fysiek plaats. 

• Pastoraal bezoek, indien niet op afstand mogelijk, wordt door maximaal één persoon 

afgelegd. 

 

Wijzigingen 17-12-2020 
• Onder het kopje ‘verenigingen/catechisaties’ de tekst aangepast: jeugdwerk en 

(belijdenis)catechisaties vinden tot en met 19-01-2021 niet fysiek plaats. 

• Toegevoegd dat tijdens de bediening van de sacramenten, zij die deelnemen aan deze 

sacramenten geen mondkapje hoeven te dragen bij het zich verplaatsen door het 

kerkgebouw. 

 

Wijzigingen 01-12-2020 
• De regels wanneer u thuis moet blijven zijn wat uitgebreider omschreven. 

• Toegevoegd dat u ook bij tussentijdse verplaatsingen zoals toiletbezoek een mondkapje 

moet dragen. 

• Wijze van uitnodigen geactualiseerd: de digitale uitnodiging toegevoegd. 

• Toegevoegd dat kinderen onder de 13 geen 1,5m afstand hoeven te houden en jongeren 

onder de achttien onderling ook niet. 

• Toegevoegd dat er ook bij het wegbrengen/ophalen bij clubs en zondagsschool geen 

gelegenheid is voor sociale ontmoeting rond de kerk. 

 

Wijzigingen 09-10-2020 
• Het aantal uitgenodigde kerkgangers is weer verlaagd naar ca. 100 per dienst. 

• Bij het binnengaan en verlaten van de kerk moet u een mondkapje dragen. 

• Er wordt alleen nog op de voorste rijen rondom het liturgisch centrum gezongen. 



 

 

   
 

 

Wijziging 30-08-2020 
Er worden vanaf nu ca. 200 personen uitgenodigd voor een kerkdienst. 

 

Wijzigingen 18-07-2020 
• In de gehele kerkzaal mag ingetogen worden gezongen. In de achterliggende zalen, die aan 

de kerkzaal toegevoegd kunnen worden, is zingen echter niet toegestaan. Deze ruimten zijn 

te laag. 

• Bij het verlaten van de kerkzaal wordt weer gecollecteerd, daarnaast blijft digitaal 

overmaken mogelijk. 

 

  



 

 

   
 

Avondklok 
Indien er door de Rijksoverheid een avondklok is ingesteld zullen gedurende de periode waarin de 

avondklok van kracht is kerkdiensten wanneer nodig op een ander tijdstip dan gewend gepland 

worden zodat alle gemeenteleden en eventuele gastpredikanten tijdig thuis kunnen zijn. In 

principe zijn er dan geen fysieke bijeenkomsten in de kerk tijdens avonduren. Als er geen 

avondklok van kracht is maar wel een advies om niet na een bepaalde tijd bijeen te komen zal 

deze door de kerkenraad en kerkvoogdij overwogen worden. Uitgangspunt is dat er in ieder 

geval 2 erediensten per zondag plaatsvinden.  

 

Basisvoorwaarden voor het bezoeken van een kerkdienst   
Voor het bezoeken van een kerkdienst geldt dat dit alleen is toegestaan als u zich houdt aan de 

algemene hygiëneregels van het RIVM en de regels die gelden voor bijeenkomsten. Vertaald naar 

het bezoeken van een kerkdienst betekent dat: 

• Kerkgangers blijven thuis als zij volgens de richtlijnen van de GGD in quarantaine moeten. 

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de online quarantainecheck van de Rijksoverheid: 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/.  

• Ook bij verkoudheidsklachten (zonder positieve coronatest) wordt kerkgangers gevraagd 

thuis te blijven.  

• Kerkgangers kunnen om uiteenlopende redenen 1,5m afstand willen houden. Alle 

kerkgangers worden daarom opgeroepen bij het betreden en verlaten van de kerk gepaste 

afstand tot anderen te bewaren. 

• Er is bij de hoofdingang aan de zijde van het kerkplein gelegenheid voor het desinfecteren 

van uw handen. 

• Hoesten en niezen moet in de binnenkant van de elleboog gebeuren, niet in de handen. Als u 

tijdens de kerkdienst herhaaldelijk hoest en of niest is er waarschijnlijk sprake van 

verkoudheidsklachten. Dan gaat u naar huis.   

• Indien nodig kunt u papieren zakdoekjes gebruiken. Gebruik deze eenmalig gebruikt en stop 

ze daarna weg. Thuis kunnen deze worden weggegooid.   

De kerkenraad en kerkvoogdij vertrouwen er op dat iedereen zich aan deze basisregels houdt. Mocht 

dit onverhoopt niet het geval zijn, zien de kerkenraad en kerkvoogdij het als hun 

verantwoordelijkheid deze personen niet tot de kerk toe laten of naar huis te sturen.   

Voor meer informatie over de hygiëneregels van het RIVM, kijkt u op 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen.    

   

Heeft u vragen over deze regels of andere vragen rondom kerkdiensten in coronatijd? U kunt 

deze stellen aan uw wijkouderling.    

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen


 

 

   
 

Invulling van de ‘anderhalve-meter-kerkdienst’   
Uitnodiging    

• In de achterzaal wordt afhankelijk van de behoefte ruimte vrijgehouden voor kerkgangers die 

op 1,5m afstand van andere gezinnen willen zitten.  

• In een kerkdienst kunnen maximaal ca. 700 personen aanwezig zijn.   

• Als niet aan bovengenoemde gezondheidsvoorwaarden voldaan kan worden, is het voor één 

of meerdere gezinsleden niet toegestaan de kerk te bezoeken.  

• Als u tot een kwetsbare groep behoort, kan het verstandiger zijn de kerkdienst niet te 

bezoeken. Een ieder is vrij om hierin zelf te beslissen. Indien gewenst mag u dit met de 

wijkouderling bespreken maar het is uiteraard nooit verplicht gezondheidssituaties met de 

wijkouderling te delen.   

• U wordt verzocht onderstaande regels met alle gezinsleden te bespreken voor het bezoeken 

van de kerkdienst. De regels worden ook in de Gemeenteklanken gepubliceerd maar kunnen 

per week aangepast worden als de omstandigheden hierom vragen. Op de website vindt u 

altijd de meest actuele versie.  

Voor de dienst   
• Kerkgangers kunnen 1,5m afstand willen houden tot anderen. Alle kerkgangers wordt 

gevraagd zich hiervan bewust te zijn.  

• U kunt bij binnenkomst uw handen reinigen. Er zijn daarvoor desinfecterende middelen 

beschikbaar bij het binnenkomen van de kerk bij de hoofdingang aan de zijde van het 

kerkplein.  

• U kunt weer gebruik maken van de kapstokken. Houdt u er wel rekening mee dat u bij het 

verlaten van de kerkzaal de looproutes aanhoudt. Dit kan dus betekenen dat u een omweg 

moet maken. 

   

Tijdens de dienst   
• Er wordt in de kerkzaal en de achterzaal gezongen zoals gebruikelijk. 

• Collecten vinden plaats tijdens het verlaten van de kerkzaal. Daarnaast wordt voor de 

thuisgemeente digitaal gecollecteerd. 

 

Na de dienst   
• Na de zegenbede neemt u weer plaats in de bank en wacht u op aanwijzingen van de koster. 

• Het verlaten van de kerk gebeurt op aanwijzing van de koster. 

 



 

 

   
 

Overige bijeenkomsten (geen kerkdiensten)   
Bij alle bijeenkomsten in de kerk, zowel voor gemeenteleden als externen, geldt dat de maatregelen 

zoals opgenomen in dit protocol gevolgd dienen te worden. Hierover zal door de kerkvoogdij met 

betrokken worden afgestemd. Voor alle onderstaande bijeenkomsten en activiteiten gelden dezelfde 

basisvoorwaarden als genoemd onder het kopje ‘Basisvoorwaarden voor het bezoeken van een 

kerkdienst’. Bij alle bijeenkomsten in de kerk geldt dat er rekening gehouden moet worden met 

personen die 1,5m afstand tot anderen wensen te bewaren. Alle bijeenkomsten moeten daarom 

vooraf moeten worden afgestemd met de kerkvoogdij zodat er overlegd kan worden over de 

benodigde en beschikbare ruimte(n). Hiervoor wordt een aanvraag gedaan via 

gebouwenbeheer@hhgkesteren.nl. 

Rouwbijeenkomsten   
Rouwbijeenkomsten zijn mogelijk in het kerkgebouw. Deze bijeenkomsten worden gehouden in 

overleg met de begrafenisondernemer, deze hanteert hierbij het coronaprotocol voor de 

uitvaartsector.   

 

Pastoraat   
Pastoraal bezoek is mogelijk. Uitgangspunt is dat er altijd vooraf telefonisch contact is met de 

bezochte. Hierbij wordt toestemming voor het bezoek gevraagd en aangegeven dat het voor 

personen behorend tot risicogroepen verstandiger kan zijn geen bezoek te ontvangen. Indien toch 

gewenst, kan het bezoek plaatsvinden. Hierbij dienen de basismaatregelen te worden 

gerespecteerd. Als de bezochte personen dit wensen, houdt de bezoeker 1,5 meter afstand. 

mailto:gebouwenbeheer@hhgkesteren.nl

