
Protocol Kerkdiensten        
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol 
Onderwerp: Reguliere kerkdiensten. 
 
Aanmelding: Aanmelding vindt digitaal plaats via de website van de Grote Kerk. 
  Aanmelder wordt geattendeerd op de gezondheidscriteria van het RIVM. 

Aanmelder wordt erop gewezen dat er tijdens de viering niet gezongen mag 
worden. 

  Aanmelder meldt hoeveel personen de aanmelding betreft. 
  Aanmelder meldt ook kinderen voor oppas en KWD aan. 
  Aanmelder noteert de voor- en achternaam van ieder individu + e-mail adres. 
  Aanmelder ontvangt een bevestiging van toelating tot de viering. 
  Aanmelding kan tot vrijdagavond 20.00 uur voorafgaande aan de zondag. 
  Vol is vol. 
  Voor iedere viering moet opnieuw worden aangemeld. 

De kerkenraad behoudt het totaal overzicht van aanmeldingen en 
toewijzingen, en kan hier op sturen. 
Aanmelders wordt er op gewezen dat zij, vanwege het online karakter van de 
viering, in beeld kunnen komen. Hiertegen kan men geen bezwaar maken. 

 
Melding: Bij melding wordt minimaal 1,5 m afstand betracht, in de eventuele rij en 

t.o.v. de medewerker. 
De organisatie laat 100 mensen toe. Zij hebben zich via de website 

aangemeld. 
Bezoekers ontvangen een bevestigingsbericht.  
Medewerkers ontvangen namenlijsten van A t/m K en L t/m Z.  

  Een bord met gezondheidsvragen is duidelijk zichtbaar bij de ingang. 
  Bezoekers worden daarop gewezen en gevraagd naar bevestiging van 
gezondheid. 
  De medewerker kan besluiten iemand niet toe te laten, als de indruk bestaat dat   

persoon snottert, hoest of proest. 
Kerkgangers dienen voor binnenkomst handen reinigen met handalcohol. 
Bij de ingang ligt een gedrukte liturgie om zelf mee te nemen. 
Medewerker verwijst bezoeker naar medewerker midden in de kerk. 
Medewerker wijst de plaats aan. 

 
Placering: Met inachtneming van minimaal 1,5 m afstand, gerekend vanaf de zijkant van 
een bank. 
  Opvulling van plaatsen: te beginnen vooraan, naar achteren opvullen. 
  Er zijn geen vaste plaatsten. 

Gezinnen mogen bij elkaar zitten. 
Bezoekers volgen de aanwijzingen van de medewerkers op. 
Als je eenmaal zit mag je niet meer gaan verzitten. 
De balkons zijn gesloten. 

 
In/uitgang: Loozijde is open en de Centrumzijde is open. 

Inlopen gebeurt op aanwijzing van medewerker. 



De looproute IN – aan de zijde van Koningsbank. 
De looproute UIT – aan de zijde van de kansel. 
Kruisend personenverkeer is niet toegestaan. 
Verlaten van de kerk volgens het Last In First Out principe. 
 

Zingen:  Er mag niet gezongen worden door de gemeente. Een groepje van voorzangers 
telt max. 8 personen en stelt zich op de aangegeven plek op (rekenmodel op een 
cirkeldoorsnee van 5 meter). 

 
Koffie/thee: Na afloop is geen gelegenheid voor koffie of thee drinken. 
 
Kapel:               Deze is tot nader order op zondagen gesloten. 
 
Toiletgebruik: Toegestaan. Alleen indien hoogstnoodzakelijk. Toiletten aan de Loozijde en 

Centrumzijde geopend. 
 
Crew:  20 personen exclusief koster en technici. 
 

Ventilatie: Het mechanische ventilatiesysteem dient continu aan te staan. Voor aanvang en 
na afloop van de viering dient de lucht ververst te worden via openstaande 
deuren. Tijdens de viering worden deze deuren gesloten. 

 


