Adviesprotocol voor de anderhalve-meter-kerkdienst
Bethaniëkerk – GG Den Haag - Scheveningen
Vooraf
• Sinds 11 oktober 2020 mogen erediensten plaatsvinden met een samenstelling van maximaal 30
bezoekers per kerkzaal.
NB: Versoepelingen per 1 juni en 1 juli 2020 waren onder de strikte voorwaarde dat de daaraan
voorafgaande maatregelen positief uitwerken. Door een nieuwe golf van besmettingen zijn de
eerdere versoepelingen teruggedraaid.

Essentiële voorwaarden
1. Essentieel is dat alle potentiële bezoekers van kerkdiensten zich verantwoordelijk weten voor
zichzelf en voor de ander.
a. Als men zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen van corona-infectie heeft, dan mag
men niet naar de kerk komen. Dit is uitgewerkt in b. en c:
b. Als gezinsleden koorts hebben mag men niet naar de kerk komen.
c. Als men zelf verkoudheidsklachten heeft mag men niet naar de kerk komen.
d. Bovendien gelden de inmiddels gebruikelijke aanwijzingen van het RIVM als
gedragsnormen in de kerk.
2. Essentieel is dat kerkbezoekers bereid zijn zich te voegen naar de regels die door de kerkenraad
zijn vastgesteld en verspreid onder de leden.

Algemene noties vooraf
• Er geldt een strikte 1,5 meter afstandsnorm.
• Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke
situatie.
• Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen.
• Voor wat betreft het gebruik maken van de sacramenten zie het kopje: sacramenten
• Tot de noodzakelijk aanwezige functionarissen om een kerkdienst te kunnen houden worden de
volgende personen gerekend:
- De voorganger
- De ouderling van dienst, tevens voorlezer
- De diaken
- De koster
- De hulpkoster
- De organist
- Degene die de camera bedient
- De (twee) leidinggevenden in de crèche, wanneer die functioneert.
Dat betekent dat het maximaal aantal aanwezige personen tijdens een kerkdienst 37-39 personen
bedraagt, mits het mogelijk is om hen onder de voorwaarden van de RIVM een plaats te geven in het
kerkgebouw.
• Specifiek aandachtspunt vormt de verplaatsing van personen bij binnenkomst en bij verlaten van
het kerkgebouw. Hanteer eenduidige en voor iedereen heldere looproutes.
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• Op het kerkplein en bij het binnenkomen en verlaten van het kerkgebouw hebben kerkbezoekers
een mondkapje op. Eenmaal op de plaats kunnen mondkapjes worden afgedaan. Alleen de
voorganger en de ouderling van dienst dragen in de kerkzaal geen mondkapje.
• Deze adviezen gelden voor alle erediensten, ook voor huwelijks- en rouwdiensten.

Maatregelen voor onderlinge afstand
• De koster zorgt voor indeling zitplaatsen, houdt overzicht en geeft leiding aan de
hulpkoster.
• Koster/hulpkosters nemen de 1,5 meter afstand in acht ten opzichte van elkaar en ten opzichte
van kerkbezoekers.
• Voor de eerste zitplaats per bank geldt een afstand van 1,5 meter vanaf het gangpad.
• Om het binnenkomen in de kerk te begeleiden wordt per dienst naast de kosteres 1 hulpkoster
ingezet.
• Verplaatsingen binnen de kerk zijn minimaal. Binnenkomst wordt door (hulp)koster gereguleerd
op onderlinge afstand. Begonnen wordt met de plaatsen die via de ingang bij de consistorie bereikt
kunnen worden; dan volgt de hoofdingang en tenslotte de ingang bij de hal. De kerkgangers verlaten
de kerk langs dezelfde weg als waarin ze zijn gekomen, met in acht nemen van de noodzakelijke
afstand tot andere kerkgangers.
• Bij binnenkomst geldt: desinfecteren handen, en direct doorlopen en plaatsnemen volgens
aanwijzing van de bevoegde (hulp)koster.
• Bij vertrek gestructureerd op volgorde direct vertrekken uit de kerk; gevolgd wordt de route zoals
genomen bij binnenkomst. Op deze wijze is er zowel voor als na de dienst sprake van
eenrichtingsverkeer.
• Geen sociale ontmoetingen in en om de kerk.
• Er is geen kinderoppas in het kerkgebouw tijdens de kerkdienst, zolang het maximaal toegestane
aantal kerkgangers minder dan 100 bedraagt..

Toelaten kerkbezoekers
• Per dienst kan een beperkt deel van de kerkleden worden uitgenodigd. De kerkenraad nodigt
vooraf leden uit die daarvoor in aanmerking willen komen; de lijst wordt binnen de gemeente
verspreid. Gestreefd wordt naar een verdeling die rekening houdt met specifieke wensen, eisen en
mogelijkheden en waarbij zonder aanzien des persoons wordt geselecteerd.
• De bezoekers volgen strikt de aanwijzingen van de koster, de hulpkosters en BHV-ers.
• Kwetsbaren, en bij ziekteverschijnselen (zelf en/of huisgenoten), blijven thuis.
• Kerkgangers die 70 jaar of ouder (RIVM-richtlijn) zijn behoren tot de risicogroep en wordt
nadrukkelijk geadviseerd de diensten op afstand te volgen.

Contactberoepen
Het ambt van de predikant behoort tot de contactberoepen. Dit geldt uitsluitend voor contacten die
nodig zijn om specifieke religieuze handelingen te kunnen verrichten.
Van zulke handelingen is sprake bij de doopsbediening, bij een huwelijksbevestiging en bij het Heilig
Avondmaal (zie onder Sacramenten).
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Sacramenten
Heilige Doop
• Wanneer een predikant de Heilige Doop bedient kan dat niet worden gerealiseerd met
inachtneming van de anderhalve- meter afstand. De volgende maatregelen worden genomen om een
doopsbediening op een verantwoorde wijze uit te voeren:
o Voorafgaande aan de doopbediening worden het doopvont en het deksel ontsmet.
o Het doopvont wordt gevuld met gekookt water.
o De predikant ontsmet zijn handen voorafgaande aan de doopsbediening (klein flesje gel op de
kansel).
o Het kind wordt binnengebracht terwijl de organist de aangegeven en voorgelezen psalm
speelt.
o De vader zorgt voor een duidelijk leesbaar briefje met de doopnamen en laat dit vooraf goed
zichtbaar lezen aan de predikant.
o De predikant raakt tijdens het besprenkelen de dopeling en de ouders niet aan.
o Voorkomen wordt dat het water terugvloeit in het doopvont.
o Na de doopbediening ontsmet de predikant opnieuw zijn handen.
o Na de doopbediening speelt de organist de aangegeven psalm; de gemeente staat en de
predikant zegent de dopeling(en)

Heilig Avondmaal
Tot nader aankondiging zal er nog geen Avondmaalsbediening zijn.

Handhaven
• Zitplaatsen op anderhalve meter worden aangewezen bij binnenkomst.
• Eenrichtingsverkeer wordt gehanteerd zoals boven beschreven.
• Op het kerkplein en bij binnenkomen/verlaten van het kerkgebouw wordt een mondkapje
gedragen.
• Deuren staan open tot het begin van de dienst (geen deurkrukken aanraken).
• Bij het verlaten van het kerkgebouw neemt men Bijbels en kerkboeken mee naar huis.
• Geen sociale ontmoetingen voor/na de dienst.
• De kerkenraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid en maatregelen.

Hygiëne maatregelen
• De door het RIVM vastgestelde maatregelen zijn leidend.
• Voor kosters, hulpkosters en BHV-ers geldt 20 seconden handen wassen:
o Bij binnenkomst en bij vertrek
o Na aanraken van bezoekers.
• Voor alle kerkbezoekers geldt bij entree kerk verplicht handen desinfecteren.
• Geen handen geven, hoesten in elleboog, tissues gebruiken.
• Toiletgebruik reguleren, na de dienst desinfecteren. Men wordt er op gewezen dat tijdens het
doortrekken de deksel gesloten moet zijn.
• Na toiletgebruik handen 20 seconden wassen en/of desinfecteren.
• Papieren handdoekjes/tissues in toiletten.
• De collecte wordt digitaal geïnd.
• De kerkgangers maken geen gebruik van de garderobe; jassen/tassen op lege plaatsen voor de
persoon.
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• Desinfecteren deuren, kansel en katheder na de dienst, alsmede alle plekken die in de instructie
voor de (hulp)koster worden genoemd.

Communicatie
• De kerkenraad is verantwoordelijk voor de communicatie over regels en maatregelen rond
kerkbezoek.
• De kerkenraad zorgt voor een uitgekristalliseerd uitnodigingsbeleid voor elke kerkdienst.
• De kerkenraad communiceert bij klachten over gedrag met de betrokken personen/gezinnen.
• De kerkenraad volgt strikt de richtlijnen van de overheid en van het RIVM.
• Voor betrokken goepen (gebruikers, koster etc.) zijn instructies beschikbaar bij de kerkenraad.
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Deze rubrieken samengevat naar richtlijnen bezien voor de bezoeker van een kerkdienst:

Algemeen:
• Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen.
• Als u tot een risicogroep behoort, kwetsbaar bent en/of (een huisgenoot) ziekteverschijnselen
heeft, blijft u thuis.
• Ouderen (RIVM-richtlijn: vanaf 70 jaar) en de kleinste kinderen blijven thuis. Er is geen
kinderoppas in het kerkgebouw tijdens de kerkdienst.

Binnenkomst:
• Op het kerkplein en bij binnenkomen/verlaten van het kerkgebouw wordt een mondkapje
gedragen.
• Bij binnenkomst wordt u door (hulp)koster bij, en vanaf de kerkdeur begeleid. Houd een
onderlinge afstand van 1,5 meter met andere personen aan.
• Houd uw verplaatsing zo minimaal als mogelijk. Maak geen gebruik van garderobe of kapstok.
• Desinfecteer uw handen.
• De koster zorgt voor indeling zitplaatsen, houdt overzicht en geeft leiding aan team hulpkosters.
Loop door volgens aanwijzing van de bevoegde (hulp)koster, en neem de u aangewezen plaats in.
• U volgt strikt de aanwijzingen van de koster, de hulpkosters en BHV-ers.

Verblijf:
• Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke
situatie.
• Houd de verplaatsing van personen gedurende uw verblijf zo minimaal als mogelijk. Verlaat uw
plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij voorkeur thuis).

Vertrek:
• Verlaat uw plaats op aanwijzing van (hulp)koster. Een looproute is aangegeven, uitgaande van
eenrichtingsverkeer.
• Na het verlaten van de kerk: Begeef u naar uw woning. Vermijd sociale ontmoetingen in en om
de kerk.
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