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Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten 
GKv Assen-Kloosterveen, Het Lichtpunt, juni 2020 
 
 
Over dit protocol 
Dit protocol is een handreiking om binnen de kaders van de richtlijnen van de overheid de 
erediensten en kerkelijke bijeenkomsten vorm te geven. Voor de tekst en inhoud van dit 
protocol is gebruik gemaakt van publicaties van de Protestantse Kerk in Nederland en van 
gezamenlijke afstemming binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde 
Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. 
 
Uitgangspunten bij de versoepeling 
We zijn voorzichtig om te voorkomen dat het virus zich verspreid; dit doen we om de meest 
kwetsbaren te beschermen en niet aan een tweede piek bij te dragen. Tegelijk willen we het 
kerkzijn zo optimaal mogelijk vormgeven om als gemeente God en elkaar te ontmoeten en 
om toegerust de wereld in te gaan. 
 
Basisregels bij de versoepeling 
We zoeken niet de grens op van wat kan en mag. We blijven de maatregelen vanuit de 
overheid volgen, inclusief eventuele versoepelingen. Dit protocol kan aangepast worden als 
de situatie en de regelgeving daar om vraagt.  
 
We houden ons in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het 
RIVM. In het vervolg van dit protocol maken we duidelijk hoe dat er uitziet in het gebruik van 
het kerkgebouw: voor erediensten, maar ook voor vergaderingen en andere activiteiten.  
 
 
Dit protocol is een zakelijke weergave van hoe we binnen de regelgeving een deel van het 
kerkzijn vormgeven. Het is en blijft een zoektocht die we onder leiding van Gods Geest 
aangaan, gebruikmakend van de wijsheid die Hij geeft aan wetenschappers en de overheid. 
Het zal ook even wennen en oefenen zijn de komende maanden. Wie God kent heeft alle tijd.  
We hopen dat we op deze manier God volop kunnen eren in de diensten en op andere 
momenten van kerkzijn, en dat we met alle beperkingen die er zijn elkaar meenemen op de 
weg achter Jezus aan – in groot verband en in kleine kring.  
Mocht je ideeën en inspiratie hebben voor kerkzijn in deze tijd, laat dan van je horen. Ook als 
je vragen of opmerkingen hebt over dit protocol. 
We wensen je alle goeds in de zomermaanden.  
 
Namens de kerkenraad,  
 
Anne van Lohuizen (voorzitter) 
annevanlohuizen@hotmail.com  
 
  
 
 

mailto:annevanlohuizen@hotmail.com
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1. Kerkelijk spoorboekje 
  
Vanaf 1 juni: oefenperiode voor activiteiten met max. 30 deelnemers. 
Wij hebben ervoor gekozen deze optie niet in te voeren in onze gemeente.  
 
Vanaf 1 juli: maximum aanwezigen, zoveel als kerkgebouw toelaat 
Alle activiteiten mogen weer plaatsvinden met zoveel deelnemers als het kerkgebouw dat 
toelaat, met inachtneming van de basisregels zoals uitgewerkt in het gebruiksplan 
(persconferentie regering 24 juni 2020). 
 

2. Gebruiksplan 
In het gebruiksplan gaan we gedetailleerd in op de vraag hoe erediensten er uitzien (m.n. 
gerelateerd aan het kerkgebouw) en hoe andere activiteiten in het kerkgebouw kunnen 
plaatsvinden. Het gebruiksplan van de gemeente geldt voor alle activiteiten in en rond het 
kerkgebouw. 
 
Zowel professionals in de kerk (predikanten, jeugdwerker, koster) als vrijwilligers en 
bezoekers houden zich aan de voorschriften van het RIVM zoals toegespitst in dit 
gebruiksplan. 
 
Het gebruiksplan dient helder en hanteerbaar te blijven voor predikanten, werkers in de 
kerk, vrijwilligers en bezoekers. We zetten zo goed als mogelijk de kaders uiteen – en 
daarnaast kan ieder zijn/haar gezond verstand gebruiken. 
 
Met ‘medewerkers’ bedoelen we in het vervolg de mensen die noodzakelijk zijn voor het 
organiseren van de eredienst. Concreet gaat het om de volgende personen: predikant, 
ouderling, diaken, muzikanten, coördinatoren, technici, de koster. Het aantal medewerkers 
dient wel in verhouding te staan tot het aantal deelnemers aan de eredienst. 
   

a. Het kerkgebouw 

 
Capaciteit kerkzaal 
Per ingang van 1 juli besluiten we 100 mensen toe te laten in erediensten. (excl. 
medewerkers, zie boven). Het vloeroppervlak van Het Lichtpunt is groot genoeg om nog 
meer mensen toe te laten, maar juli gebruiken we om te kijken hoe e.e.a. in zijn werk gaat. 
Voor augustus kijken we dan of het mogelijk is om op te schalen.  We willen niet de grens 
opzoeken, ons de tijd gunnen om te oefenen in deze nieuwe situatie en ook ruimte houden 
voor eventuele gasten op zondagmorgen.    
 
Gebruik kerkzaal 
Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal zijn: 
⦁ Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden; 
⦁ Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Onder een huishouden verstaat het RIVM: 
echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en 



Protocol en gebruiksplan Het Lichtpunt (Assen-Kloosterveen), versie 1.0 25 juni 2020 
 

4 
 

kinderen, voor zover zij op één adres wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen 
vormen dus niet één huishouden; 
⦁ Alle betrokkenen in de eredienst (predikanten, lectoren, ouderlingen, muzikanten, kosters, 
enz.) dienen ook tijdens de dienst de anderhalve meter afstand te bewaren; 
⦁ Neem bij voorkeur de preekstoel/lessenaar af als een andere persoon deze gebruikt tijdens 
de eredienst. 
 
Tijdens de erediensten staan minstens twee nooddeuren van de kerkzaal open om zo de 
ruimte te ventileren. 
 
Ingang en uitgang van het kerkgebouw 
De hoofdingang wordt middels een scherm in tweeën gedeeld voor ingang en uitgang. Het 
verlaten van de kerkzaal kan ook via de twee nooduitgangen. (bij het orgel en achterzijde) 
Bij de ingangen staan desinfecterende handpompen. De garderobe is gesloten. 
 
Looproutes 
Doormiddel van een paar pijlen wordt een looproute aangegeven. Het gaat om twee 
looproutes. 1) Binnenkomst richting kerkzaal. 2) Voor vergaderingen doordeweeks (en 
catechisaties etc.): linksaf de trap op naar soos en via de trap aan de andere kant weer naar 
beneden (zodat er geen kruising van plaatsvindt tussen binnenkomers en verlaters). 
 
Gebruik toiletten 
Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt worden. Toiletten 
worden na afloop van iedere kerkdienst schoonmaakt. Extra reinigingsmiddelen zoals 
hygiënedoekjes die bezoekers kunnen gebruiken voor deurklinken en toiletbrillen zijn 
voorhanden. 
 
Gebruik overige ruimtes in het kerkgebouw (m.n. doordeweeks) 
Voorlopig mag er per dagdeel een activiteit plaatsvinden per zaal. Bijv. na 1 uur catechisatie 
is de zaal niet meer beschikbaar de rest van de avonden. 
 
Hygiëne en reiniging 
Na elke eredienst wordt de kerkzaal schoongemaakt onder leiding van coördinatoren (zie 
verder onder). 5 mensen uit de gemeente helpen mee (bij de voorinschrijving kun je dit 
aanvinken). Hiervoor zijn handschoenen beschikbaar en desinfectiedoekjes. Leuningen van 
stoelen worden afgenomen, evenals deurklinken. De deuren blijven nog een uur openstaan 
om de ruimte te ventileren.  
Na elke vergadering of activiteit in een van de kerkzalen worden ramen en deuren 
opengezet door de gebruiker. De ruimte wordt vervolgens schoongemaakt door de koster en 
het schoonmaakteam. 
 

b. De kerkdienst 

 
Wel / niet bezoeken van de kerk 
De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een 
activiteit mag bezoeken. Voor de meest actuele 
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voorschriften: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-
maatregelen-tegen-het-coronavirus/ 
Wij adviseren de 70+ leden van onze gemeente niet de diensten te bezoeken. 
 
Coördinatoren 
Voor iedere eredienst worden twee coördinatoren aangesteld. In principe is dat een koster 
en iemand van de welkomstcommissie. Deze coördinatoren zien toe op de maatregelen die 
getroffen zijn en vragen de bezoekers bij binnenkomst naar de gezondheid. Zij geven aan 
waar mensen wel / niet mogen zitten en begeleiden de looproutes.  
Het inzicht van de coördinatoren is beslissend in de eredienst. 
 
Voorkomen overschrijden maximum aantal kerkgangers 
We laten door voorinschrijving in juli 100 mensen toe in een kerkdienst. De voorinschrijving 
gebeurt op naam, zodat we per dienst weten wie er aanwezig is (ook m.h.o. mocht er iets 
gebeuren). Een eventuele gast is welkom. 
De coördinatoren houden doormiddel van afstreeplijsten bij wie aanwezig is.  
 
Opstelling in de kerkzaal 
De indeling van de kerkzaal is onveranderd. Wel zijn er rijen afgesloten die niet gebruikt 
mogen worden, zodat tussen mensen voor en achter minstens 1,5 meter afstand is. Tussen 
twee huishoudens moeten minimaal drie stoelen leeggelaten worden. De coördinatoren 
begeleiden mensen naar een plek. Vanaf de ingang gezien worden mensen naar de 
raamkant geleid, vanaf daar wordt de kerkzaal gevuld zodat mensen elkaar niet hoeven te 
kruisen.  
De voorste rijen bij het podium blijven leeg zodat de band vrijuit kan zingen. 
Na afloop van de dienst geven de coördinatoren aan wie door welke deur de kerkzaal kan 
verlaten.  
 

c. Vormgeving van de kerkdienst 

 
Muzikale medewerking aan een eredienst 
Bij de opstelling van zangers en instrumentalisten dient met de anderhalve meter-regel en 
andere RIVM-voorschriften rekening te worden gehouden. We kiezen voor maximaal  
maximaal 7 muzikanten op het podium. De afstand tussen de band en gemeente is minimaal 
6 meter. 
 
Zingen 
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zolang het ministerie van VWS onderzoek 
naar doet naar de besmettingskansen hiervan, zal de gemeente luisteren naar de liederen 
(en in het hart meezingen).   
 
Collectes 
Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Wij blijven werken met de GIVT app. Voor 
hen die op een andere wijze willen bijdragen verzoeken wij dit over te maken per bank. 
 
Kinderopvang, kinderkring, jeugdwerk 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/
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Er is voorlopig geen crèche, mede door het gezamenlijke gebruik van deze zaal met een 
externe huurder. 
Het kinderwerk wordt voorlopig digitaal vormgegeven door KIK. Het opstarten van het 
catechisatieseizoen wordt per september vormgegeven. Omdat er dan meerder groepen per 
avond ingeroosterd moeten worden, willen wij eerst de ontwikkelingen gedurende de 
zomermaanden afwachten. 
 
Koffiedrinken en ontmoeting na afloop 
Gelet op de voorschriften van het RIVM is het niet wijs om koffie te drinken voor of na de 
dienst. Ook samenklontering rond het kerkgebouw raden wij af.  
 

d. Bijzondere vieringen en bediening sacramenten 

 
Avondmaal 
Avondmaal kan gevierd worden mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent een 
bekertje per persoon en bij voorkeur het brood afnemen van een schaal in plaats van 
aanreiken. Voor de eerstvolgende avondmaalviering zal dit protocol verder toegespitst 
worden. 
 
Doop 
Doopdiensten zullen weer plaatsvinden. Predikant is een contactberoep; hoewel de 
anderhalvemeter tussen personen leidend blijft, mag een predikant vanaf 1 juni bepaalde 
liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te handhaven. Het gaat concreet om 
dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks(in)zegening en ziekenzalving. 
Tijden doopdiensten kunnen minder gemeenteleden aanwezig zijn, tegelijk kunnen 
doopouders gelimiteerd gasten uitnodigen. Per doopdienst wordt gekeken naar de 
verhouding hiertussen. 
De predikant bedient de doop door de doopgezinnen een voor een voorin toe te laten. 
 
Overige diensten als huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van 
predikanten en/of kerkenraadsleden, rouwdiensten 
De overige diensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals eerder beschreven. 
Het vermijden van overig lichamelijk contact blijft belangrijk. Denk aan: 
⦁ het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking; 
⦁ de aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten; hij of zij is via de uitvaartbranche 
geïnformeerd. 
  

e. Overige kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten 

 
Bij ‘bijeenkomsten en activiteiten anders dan erediensten’ denken we aan: vergaderingen, 
beroepingswerk, gemeentevergaderingen, jeugdwerk, zittingen van kerkelijke rechtspraak, 
bijeenkomsten in het kader van visitatie enz. 
 
Waar het gaat om fysieke ontmoetingen als vergaderingen, etc. is het advies deze in het 
kerkgebouw te houden, omdat daar de maatregelen rond hygiëne gelden, zoals genoemd in 
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het gebruiksplan. Ook voor kleinschalige vormen van groepswerk kan het kerkgebouw 
ingezet worden als ruimte om bijeen te komen. 
 
Ook voor huurders van het kerkgebouw, die religieuze bijeenkomsten organiseren, geldt het 
protocol van de gemeente. Een huurder die geen kerkelijke activiteiten organiseert? Dan 
raden wij vooralsnog af de ruimte aan deze huurder te verhuren. 
Bij gebruik van vergaderzalen: 
⦁ richt deze zo in dat deelnemers op tenminste 1,5 meter afstand van elkaar kunnen 
plaatsnemen; 
⦁ er worden geen consumpties gebruikt. 
 
Wat genoemd wordt in het gebruiksplan geldt ook voor externe huurders (bijv. De 
kinderopvang De Kabouters). Er is bij het DB een kort A4 opvraagbaar met onze huisregels 
waaraan externen zich hebben te houden. 
 
 

3. Bezoek 
Nu de maatregelen versoepeld worden kan het bezoekwerk voorzichtig weer worden 
opgepakt. Bezoek vanuit de gemeente aan elkaar is mogelijk, met inachtneming van de 
volgende aspecten: 
⦁ Houd u aan de regels van de overheid: geen fysiek contact, houdt 1,5 meter afstand, 
gebruik een papieren zakdoek, etc; 
⦁ Overleg met het gemeentelid welke vorm van ontmoeting de voorkeur heeft; 
⦁ Uiteraard blijft gelden dat mensen bij ziekteverschijnselen thuisblijven; 
⦁ Gebruik geen consumpties; 
⦁ Desinfecteer de handen voor en na het bezoek. 
Praktische tips voor bezoekwerk vindt u hier: www.diaconaalsteunpunt.nl/hoe-zit-het-met-
bezoeken/ 
 
 

http://www.diaconaalsteunpunt.nl/hoe-zit-het-met-bezoeken/
http://www.diaconaalsteunpunt.nl/hoe-zit-het-met-bezoeken/

