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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? 
Tot en met 30 juni 2020 mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn bij religieuze 
samenkomsten. Dit aantal betreft een totaalaantal personen en is derhalve inclusief 
vrijwilligers. 
 
Vanaf 1 juli 2020 geldt: 

- In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in de kerk, 
heeft iedereen een vaste zitplaats. Iedereen dient 1,5 meter afstand te houden, 
uitgezonderd mensen van het eigen huishouden. 

- Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte 
toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen 
moeten goed gescheiden blijven. 

- In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het 
verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen 
maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijv in- en 
uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden. 

Waarom weer fysieke diensten en blijven we niet alleen online? 
De fysieke diensten gaan de livestream niet vervangen, deze blijft doorgaan voor zowel de 
kidsdienst als de volwassendienst. Aangezien wij op zondag niet iedereen fysiek kunnen gaan 
ontvangen wordt dit ook geen vrij toegankelijke dienst, maar is vooraf reserveren noodzakelijk. 
De personen die geen kaart hebben kunnen reserveren kunnen niet worden toegelaten. 
 
Het standpunt blijft dan ook: 
“Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten vinden bij voorkeur online plaats; ze 
kunnen fysiek alleen doorgang vinden met maximaal 30 personen (tot en met 30 juni 2020) die 
altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.” bron: www.rijksoverheid.nl, juni 2020. 
 
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 

Kidsdienst (met livestream) van 09:30 tot 10:15 uur 
- Deze kerkdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen (t/m groep 8). Aangezien er geen 

kidsmedewerkers zijn om de kinderen op te vangen, wordt aan ouders gevraagd om 
tijdens de dienst hun eigen kinderen te begeleiden. De dienst is echter volledig gericht op 
de kinderen. 

- Er is geen crèche tijdens deze dienst, iedereen zit in de grote zaal. 
- Gezinnen mogen bij elkaar zitten, de afstand tot personen buiten het huishouden dient te 

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

Volwassendienst (met livestream) van 11:30 tot 12:30 uur 
- Deze dienst is bedoeld voor volwassenen, indien er kinderen worden meegenomen naar 

deze dienst dienen zij bij de personen uit hetzelfde huishouden te zitten. 
- Er is geen crèche en geen kidsdienst tijdens deze dienst, iedereen zit in de grote zaal.  
- Gezinnen mogen bij elkaar zitten, de afstand tot personen buiten het huishouden dient te 

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

Aantal personen 
Tijdens beide kerkdiensten is er ruimte voor ongeveer 100 personen in totaal, waarvan 75 gasten 
en 25 vrijwilligers. De 25 vrijwilligers bestaan uit: 

- 6 personen voor techniek (geluid, licht, beamer, regie, tweemaal camera) 
- 8 personen voor worship 
- 2 sprekers 
- 1 koster 
- 1 vertaler 
- 6 personen voor het welkomteam 
- 1 stagemanager 

Deze vrijwilligers dienen zich bij binnenkomst in te schrijven op de presentielijst. 
 
Mochten er veilig meer personen in de kerk kunnen zitten omdat er bijvoorbeeld veel gezinnen 
samen komen zal het aantal toegangskaarten verhoogd kunnen worden. Omdat wij al aan de eisen 
die zijn gesteld voor >100 personen voldoen, heeft dit verder geen impact op het protocol. 
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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. 

Toegang 
De voordeuren zijn een halfuur voor de kerkdienst 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. 

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 meehelpen om de schoonmaak zo 
grondig mogelijk te kunnen uitvoeren. De schoonmaak dient om uiterlijk 11:00 uur voltooid te 
zijn. 

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. Wegens de coronamaatregelen gelden er andere richtlijnen bij een reanimatie: 

- Geef geen mond-op-mondbeademing meer bij volwassenen 
o Beademing beschermingsmiddelen zijn niet coronaproof 

- Geef wel borstcompressies 
- Gebruik een AED 
- De reanimatieprocedure bij kinderen blijft ongewijzigd vanwege het beperkte risico op 

besmetting. 
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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: 

- 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. Wegens de coronamaatregelen gelden er andere richtlijnen bij een 
reanimatie: 

- Geef geen mond-op-mondbeademing meer bij volwassenen 
o Beademing beschermingsmiddelen zijn niet coronaproof 

- Geef wel borstcompressies 
- Gebruik een AED 
- De reanimatieprocedure bij kinderen blijft ongewijzigd vanwege het beperkte risico op 

besmetting. 

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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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 Suzanne Scheinhardt 
o Hilmar Bremer 
o Erik Dekker 
o Rys Klijnstra 
 

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


