
 

Protocol diensten De Hoeksteen vanaf 12 juli 2020 
 

1. Per dienst wordt een coördinator aangesteld die er op toeziet dat alle voorbereidingen van de dienst 
overeenkomstig dit protocol plaatsvinden en dat ook de gang van zaken tijdens de dienst overeenkomstig 
dit protocol verloopt. De coördinator zal voor de herkenbaarheid een hesje dragen.  

2. Op de dag voorafgaand aan de dienst worden alle gebouw- en inventarisonderdelen die gebruikt worden   
tijdens de dienst door de coördinator van dienst en de koster van dienst zorgvuldig schoongemaakt. 
Bijzondere aandacht voor kerkenraadskamer, verlichtingsknoppen, stoelleuningen, deurklinken, 
avondmaalstafel, lezenaar, microfoons, orgel, geluidsinstallatie, toiletten. De zaken met bijzondere 
aandacht worden vlak voor de kerkdienst nog een keer ‘behandeld’.   

 Omdat de microfoons tijdens de dienst door meerderen gebruikt worden, maakt iedere gebruiker na 
gesproken te hebben de microfoons schoon met een ontsmettingsdoekje. Verder wordt alle gebruikers 
van de katheder (m.u.v. Annelene) gevraagd de katheder niet aan te raken met de handen.  

3. Er wordt voor de dienst zoveel als mogelijk geventileerd. Tijdens de dienst blijft de afzuiginstallatie 
draaien (maar vanwege de geluidshinder niet op de hoogste stand), staan de ramen in de kerkzaal en in 
de hal minimaal half open en blijven de toegangsdeuren tot de kerkzaal open. Ook na de dienst wordt 
weer geventileerd. 

4. We kunnen (afhankelijk van de verdeling van de kerkgangers over gezinnen/huisgenoten en mensen die 
alleen komen) met vijftig tot zeventig gemeenteleden in de kerk zijn. Daaronder de drempelgroeter (zeker 
nu nodig voor goede binnenkomst), de koster, de organist, de geluidsman, de  predikant, de voorzanger, 
de leiding van de kindernevendienst en twee kerkenraadsleden (een diaken en een ouderling/ouderling-
kerkrentmeester). Dan blijft er nog ruimte voor veertig tot zestig gemeenteleden.  

5. Gemeenteleden zijn uitsluitend welkom als ze voldoen aan de volgende drie voorwaarden:  
a.  zij (of hun gezinsleden) zijn geen bewezen coronapatiënt zijn;  
b. zij of hun gezinsleden vertonen geen symptomen van het coronavirus (verkoudheid,  

 niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of koorts).  
c. zij zijn als zij corona besmet zijn geweest, inmiddels weer minimaal twee weken  

 genezen.  
 Deze voorwaarden worden afgedrukt op geplastificeerd papier en voorgelegd aan elke bezoeker.  
 Verder wordt gemeenteleden die behoren tot de RIVM-risicogroepen geadviseerd de kerkdienst niet te 

bezoeken. Het gaat om gemeenteleden die:  

 door chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen onder behandeling 
van een longarts zijn;  

 vanwege chronische hartaandoeningen onder behandeling van een cardioloog zijn;  

 lijden aan diabetes mellitus;  

 lijden aan ernstige nier- of leveraandoeningen;  

 een verminderde weerstand hebben tegen infecties door medicatie vanwege auto- 
 immuunziekten/na orgaan- of stamceltransplantatie/hematologische   
 aandoeningen/asplenie/afweerstoornissen/chemotherapie of bestralingen;  

 hiv geïnfecteerd zijn;  

 lijden aan morbide obesitas. 
6. Mits chauffeur en passagier het beiden zien zitten en mits er mondkapjes gebruikt worden, kan er gebruik 

worden gemaakt van de autodienst. De chauffeur regelt dit met zijn passagiers. De chauffeur neemt nooit 
passagiers uit meerdere huishoudens in één rit mee naar de kerk. 

7. Het verdient aanbeveling dat de gemeenteleden zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de dienst voor 
12.00 uur aanmelden bij de scriba (per e-mail of telefonisch), maar men is ook zonder aanmelding 
welkom. Wel moeten alle aanwezigen geregistreerd worden en daarom verdient vooraanmelding de 
voorkeur. 

8. Omdat een aantal gemeenteleden niet aanwezig wil/kan zijn, wordt de dienst ook opgenomen. De dienst 
is via de audiostream van kerkdienst gemist live te volgen. De beeldregistratie is vanaf circa 12.00 uur 
beschikbaar op kerkdienst gemist.  

9. Al buiten de kerk wordt de 1,5 meter in acht genomen; daartoe wordt belijning aangebracht.  
10. De drempelgroeter (herkenbaar aan het hesje) staat bij de buitendeur, verwelkomt de gemeenteleden, 

stelt de vier vragen genoemd onder punt 4, vraagt hen hun handen te desinfecteren en stuurt hen langs 
de keuken richting kerkzaal.  Jassen worden mee naar binnen genomen. 



11. De coördinator (eveneens met hesje) wijst de gemeenteleden in de kerkzaal hun plaats. We vullen de rijen 
(te beginnen met het middenvak) zodanig dat gemeenteleden niet voor elkaar langs hoeven te lopen en 
gebruiken alleen de stoelen waarop een liedboek ligt. Voor de familie Bruins zijn in het rechter vak zes 
stoelen gereserveerd, voor de familie Metz drie. Huisgenoten mogen naast elkaar zitten.  

12. Als het middenvak vol is, vullen we eerst het vak aan de zijde van de kerkenraadskamer en vervolgens het 
vak bij de dubbele toegangsdeuren. 

13. Na afloop van de dienst nodigt de coördinator de gemeenteleden uit rij voor rij (te beginnen vooraan in 
het middenvak) de kerkzaal te verlaten. Men verlaat de kerk via de dubbele klapdeuren en door de 
hal. Men wordt geacht de hal onmiddellijk te verlaten en ook niet te blijven ‘hangen’ voor de uitgang van 
de kerk.  

14. Bij de dubbele klapdeuren staan op een tafel twee vazen ten behoeve van de eerste en de tweede 
collecte.  

15. Alleen in uiterste noodzaak mag gebruik gemaakt worden van de toiletten. Deze worden daarom voor het 
binnenkomen van de kerkgangers nog een keer met desinfecterende schoonmaakmiddelen gereinigd.  


