
 

 

   
 

   

Informatie en regels 1,5m-kerkdienst   

17-12-2020   

Geachte gemeenteleden,   

De kerkenraad en kerkvoogdij zijn dankbaar en verblijd dat er weer erediensten in onze kerk plaats 

mogen vinden. We zien er naar uit om elkaar, ondanks de omstandigheden, weer 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 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. 

 

 

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 zijzelf: 

o In de achterliggende 24 uur (milde) verkoudheidsklachten, koorts of plotseling 

optredend reuk- of smaakverlies hebben (gehad). 

o In de afgelopen 7 dagen een positieve testuitslag hebben gehad 

o Langer dan 7 dagen geleden een positieve testuitslag gehad hebben maar wel nog 

verkoudheidsklachten hebben. 

o De afgelopen 10 dagen een nauw contact hebben gehad met een persoon waarbij 

het coronavirus is vastgesteld (al dan niet d.m.v. een melding van de CoronaMelder 

app). 

• Kerkganger blijven thuis als één of meerdere van de gezinsleden: 

o In de achterliggende 24 uur koorts (boven 38°C) en/of last van benauwdheid heeft 

(gehad). 

o In de afgelopen 10 dagen een positieve testuitslag gehad heeft. 

• Bij het binnengaan van de kerk wordt u gecontroleerd op bovenstaande klachten en wordt 

uw naam afgevinkt op de lijst van uitgenodigde gemeenteleden. Als u niet bent aangemeld, 

kunt u de kerk helaas niet binnengaan.   



 

 

   
 

• Houd altijd minimaal 1,5m afstand tot gemeenteleden die tot een ander gezin behoren. Ook 

bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.   

• Desinfecteer uw handen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk (hiervoor zijn 

desinfectiemiddelen beschikbaar). 

• Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk dragen alle kerkgangers van dertien jaar en 

ouder een mondkapje. Ook bij tussentijdse verplaatsingen zoals toiletbezoek wordt een 

mondkapje gedragen. Hierbij is een uitzondering voor doopouders en avondmaalgangers 

tijdens de bediening van deze sacramenten. 

• 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 of rechtstreeks aan de coronawerkgroep via kerkvoogd H.J. 

Westeneng: secretaris.kerkvoogdij@hhgkesteren.nl.    

      
Invulling van de ‘anderhalve-meter-kerkdienst’   
Uitnodiging    

• In een kerkdienst kunnen maximaal ca. 100 personen aanwezig zijn.   

• Kerkgangers worden uitgenodigd door middel van de digitale uitnodigingstool van kerktijd.nl. 

Gemeenteleden van wie geen mailadres beschikbaar is, worden telefonisch door de 

kerkenraad uitgenodigd. 

• Bij het digitaal aanmelden of tijdens het uitnodigingsgesprek moeten gezinnen doorgeven 

met hoeveel personen zij de betreffende kerkdienst hopen te bezoeken. Om te voorkomen 

dat personen met verkoudheidsklachten tot de kerk worden toegelaten wordt verwezen naar 

de triagevragen die genoemd staan onder “basisvoorwaarden voor het bezoeken van een 

kerkdienst.”  

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


 

 

   
 

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

of meerdere gezinsleden niet toegestaan de kerk te bezoeken. Het kerkenraadslid dat de 

uitnodiging verzorgt kan dat verder toelichten.   

• 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.  

   

• Als u het aantal bezoekers hebt doorgegeven maar dit later toch verandert, bijvoorbeeld 

omdat één of meerdere gezinsleden één van de bovenstaande verkoudheidsklachten is gaan 

vertonen, geef dit dan online door of aan het kerkenraadslid dat u heeft uitgenodigd. Die kan 

dan een overeenkomend aantal andere gemeenteleden uitnodigen om de kerkdienst te 

bezoeken.   

   

Voor de dienst   
• Volg, net als anders, de aanwijzingen van de verkeersregelaars op. Let op dat er ook bij het 

uitstappen 1,5 meter afstand gehouden wordt tot andere gezinnen die wellicht tegelijk 

aankomen en uit de auto stappen.   

• Gemeenteleden die met de fiets komen kunnen de fiets op de gebruikelijke manier stallen 

maar om 1,5 meter afstand te creëren zijn een aantal fietsbeugels niet in gebruik. Deze zijn 

gemarkeerd. Blijf desondanks alert op het houden van afstand tot andere gemeenteleden die 

wellicht tegelijk aankomen en hun fiets willen stallen.   

• Er is geen gelegenheid voor sociale ontmoeting in en om de kerk.   

• Gezinnen moeten als één geheel de kerk betreden. Dit betekent dat als er op mensen 

gewacht moet worden, moet dit op ruime afstand van de ingang van het kerkgebouw 

gebeuren zodat er minimaal 1,5 meter afstand tot andere kerkgangers blijft.   

• Bij het binnengaan van de kerk draagt u een mondkapje, totdat u op de door de koster 

aangewezen plaats zit.  

• U moet bij binnenkomst uw handen reinigen. Vanwege de beperkte ruimte zijn de 

toiletgroepen niet beschikbaar voor het reinigen van handen. Er zijn daarom desinfecterende 

middelen beschikbaar bij het binnenkomen van de kerk. Voor de kinderen is er zeep 

beschikbaar. Let er op dat u uw handen vrij heeft bij het binnenkomen van de kerk zodat u 



 

 

   
 

vlot uw handen kunt reinigen en plaats kunt maken voor achteropkomende gemeenteleden. 

Dit voorkomt wachtrijen.   

• U wordt bij het binnenkomen geregistreerd zodat er een presentielijst kan worden 

bijgehouden. Als u niet bent aangemeld, kunt u niet worden binnengelaten. Ook derden 

kunnen om deze reden niet worden toegelaten.   

• Bij het aanmelden wordt ook gecheckt of u zichtbare symptomen van verkoudheid vertoont. 

In dat geval kunt u niet worden binnengelaten.   

• U kunt geen gebruik maken van de kapstokken. Jassen kunt u op de lege bank voor u leggen.   

• Op basis van gezinsgrootte krijgen gezinnen een plaats in de kerk toegewezen. Dit is dus niet 

de bank die u wellicht gewend bent. In alle banken moet u minimaal één zitplaats afstand tot 

het dichtstbijzijnde gangpad vrijhouden.   

• Alle gezinsleden zitten in de kerk bij elkaar.   

• Tussen leden van verschillende gezinnen moet minimaal 1,5 meter afstand blijven. 

• Het houden van anderhalve meter afstand is niet van toepassing voor kinderen tot twaalf 

jaar, dit geldt zowel onderling als voor de afstand tussen volwassenen en deze kinderen. 

• Het houden van anderhalve meter afstand is niet van toepassing voor jongeren tot achttien 

jaar. Zij moeten wel anderhalve meter bewaren tot volwassenen. 

• Er zijn geen Bijbels beschikbaar voor algemeen gebruik.    

• Er zijn looproutes in de kerk aangebracht. Om kruisende stromen te voorkomen, moet u zich 

hier strikt aan te houden.   

   

Tijdens de dienst   
• Er wordt de voorste rijen rondom het liturgisch centrum gezongen. 

• Snoeprollen e.d. kunnen binnen het eigen gezin worden doorgegeven. Niet naar andere 

gezinnen.   

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

thuisgemeente digitaal gecollecteerd. 

• Bezoeken van het toilet is tijdens de dienst in principe niet mogelijk. U wordt dringend 

verzocht dit vooraf thuis te doen. De gewone toiletten zijn op slot, bij wijze van uitzondering 

kan van het invalidentoilet gebruik gemaakt worden. Kinderen mogen alleen onder 

begeleiding van een volwassene naar het toilet. Na ieder gebruik moet het toilet door de 

gebruiker/begeleider schoongemaakt worden. Hiervoor zijn schoonmaakdoekjes aanwezig. 

• Bij toiletbezoek of andere verplaatsingen door de kerk draagt u een mondkapje.  

• Tijdens een doopdienst dragen de personen die de dopelingen binnenbrengen een 

mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. Doopouders hoeven tijdens de 

bediening van de Heilige Doop geen mondkapje te dragen. Ook tijdens de bediening van het 



 

 

   
 

Heilig Avondmaal hoeven avondmaalgangers geen mondkapje te dragen bij het aangaan, 

aanzitten en verlaten van de tafel. 

 

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.    

• Bij het uitgaan van de kerk draagt u een mondkapje, totdat u buiten bent.  

• Ook bij het verlaten van de kerk moeten de looproutes worden aangehouden.   

• Ook bij het verlaten van de kerk zijn desinfecterende middelen beschikbaar. U moet dus ook 

bij het verlaten van de kerk de handen vrijhouden.   

• Ook na de dienst is er geen gelegenheid voor sociale ontmoeting in en rond de kerk.   

• Het verlaten van de kerk gebeurt minder gespreid dan het aankomen. Let daarom bij het 

verlaten van de kerk extra op 1,5 meter afstand. Ook bij het pakken van de fiets en het in de 

auto stappen.   

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’.    

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

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

uitvaartsector.   

Verenigingen/catechisaties   
Gedurende de lockdownperiode van 15-12-2020 tot en met 19-01-2021 wordt er geen fysiek 

jeugdwerk, verenigingswerk of (belijdenis)catechisatie gegeven. 

 

Overige bijeenkomsten 
Vergaderingen die niet bedoeld zijn voor de voortgang van het gemeentelijk kerkenwerk kunnen tot 

nader order niet in het kerkgebouw plaatsvinden.   

Samenkomsten die niet direct onder een kerkelijke bijeenkomst vallen, zoals musiceren, zijn alleen 

onder strikte voorwaarden mogelijk. Hiervoor geldt dat alle aanvragen gedaan moeten worden via 

gebouwenbeheer@hhgkesteren.nl.   



 

 

   
 

Pastoraat   
Pastoraal bezoek gebeurt zo mogelijk telefonisch. Indien gewenst kan, met wederzijdse 

toestemming, een fysiek bezoek gebracht worden.    


