
Protocol diensten in Coronatijden Grote Kerk 

 
Per 1 juli 2020 is het weer toegestaan om kerkdiensten te houden met 100 personen.  

We mogen daar blij en dankbaar voor zijn. We hebben er naar uitgezien maar we beseffen ook dat 

het anders zal zijn.  

Om kerkdiensten mogelijk te maken krijgen we te maken met veel maatregelen.  

De kerkenraad heeft in lijn met de voorschriften van de PKN en de overheid een protocol opgesteld 

zodat we per 1 juli ‘veilig’ kerkdiensten kunnen houden in de Grote Kerk. We verzoeken 

gemeenteleden die de diensten bezoeken de maatregelen aandachtig door te lezen. 

 
Maatregelen: 

 Bij de volgende klachten mag u de diensten niet bezoeken: Niet fit of lekker voelen; 
verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
benauwdheid en lichte hoest; koorts; huisgenoten/gezin met eerder genoemde 
klachten.  

 Wij vragen u in geval van ernstige hooikoortsklachten voorzichtig te zijn om de 
diensten te bezoeken i.v.m. moeilijk onderscheid kunnen maken van de klachten. 

 Overal gelden de algemene maatregelen van het RIVM:  
-Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand tot andere mensen. Dit geldt ook op het 
 kerkplein en fietsenstalling. 
-Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
-Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik ze eenmalig. 
-Geen handen schudden. 

 Alleen de hoofdingang op het Kerkplein is open. De andere ingangen zullen 
afgesloten zijn. 

 Bij een rij voor de kerk vragen wij u om te wachten in of bij de auto of op het 

Kerkplein. 

 Komt u met de fiets dan verzoeken wij u via het poortje (Korte Kerkstraat/Achterom) 

de fietsenstalling te betreden. U kunt via de Israëlstraat (Hotel Baars) richting de 

ingang op het Kerkplein lopen. (zie plattegrond) 

 Bij binnenkomst wordt gevraagd naar uw gezondheid. 

 Bij binnenkomst wordt gevraagd uw handen te ontsmetten. 

 U kunt geen gebruik maken van de garderobe. Graag de jassen meenemen in de 

banken. 

 De weekbrief kunt u pakken vanaf een tafel in de omloop. 

 U loopt via de linker omloop naar de achter ingang van het koor. Daar wacht u totdat 

u een plaats toegewezen krijgt van de coördinator. Hierover kan niet gediscussieerd 

worden. Op de ‘vaste plek’ zitten is dus niet mogelijk. (zie plattegrond) 

 Huisgenoten/gezinnen mogen naast elkaar zitten. 

 Gemeenteleden die slecht ter been zijn nemen plaats in de linker zijbeuk (vanaf de 

kansel gezien) i.v.m. trap kooringang. 

 Als u eenmaal in de bank zit dan mag u niet zonder toestemming van de coördinator 

de plek verlaten.  



 Tijdens de dienst mag niet gezongen worden. Psalmen en liederen worden via mp3 of 

CD afgespeeld. 

 Na afloop van de dienst wordt bank voor bank de kerk verlaten. Dit gebeurt op 

aanwijzing van de aanwezige coördinator. Eerst de zijbeuk links en dan het koor. (zie 

plattegrond) 

 Graag de kerk zo spoedig mogelijk verlaten. Er kunnen geen gesprekken plaatsvinden 

in de omloop. 

 Bij de uitgang komt één collectezuil te staan. Hier kan voor alle collectedoelen 
gedoneerd worden. De opbrengst gaat voor 1/3 naar de Diaconie en voor 2/3 naar de 
Kerkrentmeesters. 

 Als u op de fiets bent dan graag via de Israëlstraat (Hotel Baars) weer naar de 
fietsenstalling lopen. U kunt via het poortje de fietsenstalling met fiets weer verlaten. 
(zie plattegrond) 

 Er zal in ieder geval in de maanden juli en augustus geen crèche en 

kinderbijbelvertelling zijn.  

 Koffiedrinken/ontmoeting na de dienst is tot nader order niet mogelijk. 

 Wij vragen u om zo min mogelijk gebruik te maken van de toiletten. 

 De Wheme is gesloten. 

 

Plattegronden routes fietsenstalling en kerkzaal bij aanvang en na afloop dienst 

 

 

 



 

 

 



 


