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Inleiding en toelichting 
Dit protocol is een handreiking om binnen de kaders van de richtlijnen van de overheid (RIVM, 
veiligheidsregio, GGD, etc.) kerkelijke bijeenkomsten stapsgewijs en verantwoord op te bouwen. 
De inhoud van dit protocol is aangepast op de op dat moment geldende richtlijnen die te vinden 
zijn op www.rijksoverheid.nl, let op: deze informatie kan inmiddels verouderd zijn. 

Waarom een protocol? 
Vanaf 5 oktober 2020 is de afspraak: 

- We houden 1,5 meter afstand van anderen. 
- Maximaal 30 personen (gasten) onder de volgende voorwaarden:  

§ Vaste zitplaatsen 
§ Reservering 
§ Gezondheidscheck vooraf 

Uitzonderingen 
De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt van elkaar, de 1,5 meter mag echter in 
sommige beschreven gevallen (tijdelijk) worden losgelaten. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

- Mensen die tot 1 huishouden behoren. 
- Kinderen tot en met 12 jaar, onderling én tot volwassenen 
- Jongeren tot 18 jaar alleen onderling 

 
Vanaf 1 oktober 2020 is bovenstaande aangescherpt tot maximaal 30 personen voor een 
binnenruimte. Als kerk hebben we hiervoor een uitzondering; 
“Uitzondering op nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) - en activiteiten buiten (max 40): 
- het belijden van godsdienst of levensovertuiging;” 
 
Echter in overleg tussen het CIO (Interkerkelijk Contact In Overheidszaken) en de minister is 
afgesproken maximaal 30 gasten te verwelkomen, exclusief noodzakelijk personeel. 

Waarom weer fysieke diensten en blijven we niet alleen online? 
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om de kerkdienst online te volgens, denk bijvoorbeeld aan 
de mensen die vertaling nodig zijn. Derhalve wordt er opgeroepen om geen kaarten te 
reserveren indien je in de gelegenheid bent om de livestream te bekijken. 

Toezichthouder 
Tijdens de diensten op zondag is er minimaal een toezichthouder aanwezig die de 
coronamaatregelen controleert en waar nodig ingrijpt. Voor het publiekelijk openstellen van de 
kerk is er bij alle vrijwilligers bekend wie deze persoon is en wordt er waar nodig om hulp van 
deze persoon gevraagd. 
De toezichthouder is geen eindverantwoordelijke, de verantwoordelijkheid blijft in het geheel 
bij het “keyteam”, de bestuurders van de kerk. In de praktijk zullen andere vrijwilligers 
ondersteunen met het opstellen van de protocollen, toezichthouden en ingrijpen waar nodig.  
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Kerkdiensten op zondagen 
Vanaf 05 oktober 2020 zijn de kerkdiensten aangepast: 

Kidsdienst (met livestream) van 09:30 tot +-10:00 uur 
- Deze kerkdienst is speciaal bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
- Voor de gasten in de zaal: 

o Er is geen crèche tijdens deze dienst. 
o Gezinnen mogen bij elkaar zitten, de afstand tot personen buiten het huishouden 

dient te allen tijde 1,5 meter te zijn. 
o Desinfecteer je handen met de beschikbare professionele desinfectiespray. 
o Beperk het toiletgebruik. 

Volwassendienst (met livestream) van 11:30 tot +-12:30 uur 
- Deze dienst is bedoeld voor volwassenen, voor de kinderen is er geen kidsprogramma. 
- Voor de gasten in de zaal: 

o Er is geen crèche tijdens deze dienst. 
o Gezinnen mogen bij elkaar zitten, de afstand tot personen buiten het huishouden 

dient te allen tijde 1,5 meter te zijn. 
o Desinfecteer je handen met de beschikbare professionele desinfectiespray. 
o Beperk het toiletgebruik. 

Aantal personen 
Tijdens beide kerkdiensten is er ruimte voor ongeveer 100 personen, waarbij de 1,5 meter 
gehandhaafd kan worden. Het aantal toegangskaarten voor gasten is voorlopig standaard op 30 
stuks per dienst gezet. 
 
Vrijwilligers die tijdens een dienst geen zitplaats innemen vormen geen enkel probleem en 
hebben genoeg ruimte om zich in het gebouw te bevinden op 1,5 meter van anderen. Deze 
vrijwilligers registeren zichzelf op een presentielijst om wel aan de registratieplicht te kunnen 
voldoen. Teamleiders zijn verantwoordelijk voor de gezondheidscheck. 

Kaarten reserveren 
Om het maximale aantal personen in de kerk te kunnen monitoren is het noodzakelijk om met 
toegangskaarten te werken. Toegangskaarten zijn gratis te bestellen via www.clcassen.nl. Zonder 
toegangskaart wordt u niet toegelaten tot de kerkdienst. De livestream van de kerkdienst wordt 
openbaar op het internet geplaatst, te vinden via www.clcassen.tv. Graag per huishouden een 
bestelling te plaatsen, zodat wij er vanuit kunnen gaan dat deze gasten bij elkaar mogen zitten. 
Meer informatie omtrent het reserveren van de toegangskaarten is ook te vinden in de CLC App. 

- We verzoeken iedereen vriendelijk om maximaal om de week kaarten te reserveren. 
Vanwege het aantal gasten en deelnemers is het helaas nog niet mogelijk om iedereen 
elke week in de kerk te ontvangen. Door maximaal om de week te reserveren krijgen 
anderen ook een kans om een dienst bij te wonen. 
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Toegang 
De voordeuren zijn een halfuur voor de kerkdienst geopend. De gasten worden dan opgevangen 
in de lobby. Een kwartier voor de kerkdienst wordt de zaal geopend. Verder zijn de volgende 
maatregelen van kracht: 

- De garderobe is gesloten. Jassen en tassen dienen meegenomen te worden naar de 
zitplaats. 

- Bij binnenkomst wordt naar uw gezondheid en toegangskaart gevraagd. 
- U krijgt de mogelijkheid om uw handen te desinfecteren. 
- Op de route van binnenkomst tot uw zitplaats zijn alle deuren voor u geopend, om 

onnodig handcontact te voorkomen. Gelieve de deuren om die reden ook open te laten. 
- De ingang is geen uitgang, er geldt eenrichtingsverkeer. Aan het einde van de dienst dient 

u het gebouw te verlaten via de openstaande deuren in de trappenhuizen. 
- Na de kerkdiensten is er geen gelegenheid om koffie te drinken of na te praten. U wordt 

vriendelijk verzocht om naar huis te gaan. Na de tweede dienst zijn wij live op Facebook 
om digitaal met u na te praten over de diensten. 

Mondkapje 
We volgen het advies op om in publieke ruimtes mondkapjes te dragen. Daarom willen we jou 
vragen om bij binnenkomst en als je de dienst weer verlaat een mondkapje te dragen. Op het 
moment dat je op je plek zit, hoeft er geen mondkapje gebruikt te worden. Kinderen tot 12 jaar 
hoeven geen mondkapje te dragen. 

Schoonmaak 
Tussen de diensten door is er voldoende ruimte gehouden om ervoor te zorgen dat de kerk 
grondig schoongemaakt en geventileerd kan worden. Dit wordt gecoördineerd door de koster en 
het welkomteam. Overige vrijwilligers zonder taak kunnen uiteraard ook meehelpen. De 
schoonmaak dient uiterlijk om 11:00 uur voltooid te zijn. De ruimte dient minimaal 10 minuten, 
volgens de richtlijn, geventileerd te zijn, wij wensen in ieder geval 15 minuten aan te houden. 

Zingen 
Er mag weer gezongen en meegezongen worden in de kerk. Volgens de noodverordening, versie 
1 juli 2020, van de veiligheidsregio Drenthe staat onder punt 2.4: 
“Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning en een 
daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor 
zangers, zangkoren, zanggroepen en voor zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst 
of levensovertuiging.” 

Meezingen 
Echter in overleg tussen het CIO (Interkerkelijk Contact In Overheidszaken) en de minister is 
afgesproken dat er niet meegezongen wordt tijdens de kerkdiensten. 

Calamiteit 
Zie voor uitgebreide informatie het bedrijfshulpverlening plan Zuiderkerk, de papieren versie is 
te vinden achter de infodesk. De aanwezige BHV-er dient op de hoogte gesteld te worden van de 
calamiteit. 
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Groepen doordeweeks 
Indien je als groep doordeweeks gebruik maakt van het kerkgebouw, dien je jouw aanwezigheid 
vast te leggen in de presentielijst die te vinden is bij statafel bij de linker ingang. Denk om het 
volgende: 

- Maximaal 30 personen 
- Desinfecteer je handen met de beschikbare professionele desinfectiespray 
- Bewaar ten alle tijden 1,5 meter afstand tot elkaar 
- Beperk het WC gebruik 
- Reinig alle oppervlakten waarmee jullie in contact zijn geweest (stoelen, deurklinken etc.) 

Calamiteit 
Zie voor uitgebreide informatie het bedrijfshulpverlening plan Zuiderkerk, de papieren versie is 
te vinden achter de infodesk. Indien er een BHV-er aanwezig is dient deze op de hoogte gesteld 
te worden van de calamiteit.  

Schoonmaak 
De groepen doordeweeks zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van de gebruikte 
ruimte(s). Denk hierbij vooral goed aan: 

- Deurklinken 
- Trapleuningen 
- Lichtknopjes 
- WC’s 
- Stoelen 
- Tafels 
- Servies 

Professioneel desinfectiemiddel voor oppervlakten, met minimaal 70% alcohol, staat in de 
schoonmaakkast. 
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Connectgroepen 
 
De connectgroepen doen we niet meer bij iemand thuis. 
Connectgroepen in de kerk, maximaal 30 personen. 
Connectgroepen kunnen een ruimte in onze kerk reserveren. Iedere groep krijgt een ruimte 
toegewezen, afhankelijk van het aantal aanwezige connectleden. Om geen drukte in de gangen te 
krijgen heeft elke ruimte een eigen ingang:  
Crèche = ingang links (ingang naast office) 
Grote zaal = ingang rechts (bij de fietsenstalling) 
Kidsruimte boven = ingang rechts (bij de fietsenstalling) 
Next Door = ingang Next Door 
Office = ingang office 
 
De keuken blijft gesloten, daarom nemen we eigen koffie (etc.) mee. Wel zullen er bekers, 
roeistaafjes, suiker en melk in elke ruimte klaarstaan. (Reserveren gaat via jouw upcelleider).  
 
- Er is 1 keyteamlid eindverantwoordelijk  
Deze connectleider en tevens iemand vanuit keyteam zal: deuren openen; spullen klaarzetten 
(inschrijflijsten desinfectant, benodigdheden voor koffie en thee etc.); en uiteindelijk voor ons 
afsluiten.  
 
- Groepen die op donderdag geen zaal kunnen bespreken, zijn verzekerd van een zaal voor 
de volgende connect-donderdag. 
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Voorschriften 
Geldend voor alle bijeenkomsten in de kerk vanaf 15 juni 2020 tot nader bericht. 
 
Heeft u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur gehad? 

- Hoesten 
- Temperatuur vanaf 38 graden 
- Benauwdheidsklachten 

Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten die nog niet 
(negatief) getest is op het coronavirus? 
 
Heeft u het coronavirus gehad en is dat in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 
 
Heeft u een huisgenoot met het coronavirus? 
 
Zit u in thuisisolatie omdat u (direct) contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus is 
vastgesteld? 
 
Indien u een van bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord heeft, dan kunt u helaas niet 
naar binnen. Beterschap en we zien u graag een andere keer! 
 
Bedankt voor uw begrip. 
 

- Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot personen buiten uw huishouden 
- Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers op 
- Blijf zoveel mogelijk op de toegewezen plaats zitten 
- Beperk het toiletgebruik 
- Deel geen eten en drinken met personen buiten uw huishouden 
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Checklist schoonmaken: 
Deze checklist is bedoeld als geheugensteun tijdens het schoonmaken voor of na de kerkdienst. 
Onderstaande punten dienen in ieder geval te worden meegenomen: 

o Deurklinken 

o Deuren 

o Trapleuningen 

o Lichtknopjes 

o WC’s 

o Stoelen 

o Balkonbanken 

o Balkonschermen 

o Tafels 

o Bar 

o Infodesk 

o Schuifdeuren 

o Microfoons 

o Podium 

o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
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Plattegronden 
- De potentiele zitplaatsen zijn in het rood weergegeven (concept) 
- De looproute is met pijlen weergegeven 
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Vragen? 
 

- Stel ze aan een van de leden van het ‘coronateam’: 
o Rolf Scheinhardt 
o Hilmar Bremer 
o Erik Dekker 
o Rys Klijnstra 
 

- Of stuur een e-mail aan bhv@clcassen.nl 


