
Protocol Open Kerk     
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol 
 
Dit protocol heeft betrekking op de activiteit Open Kerk, te houden in de Grote Kerk in de 
periode van  
4 juli t/m 12 september op zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur. 
 
Aanmelding: Er wordt niet gewerkt met aanmeldingen vooraf. 
 
Melding: Bij binnenkomst wordt in geval van meerdere gasten in de wachtrij 1,5 m 

afstand betracht, zowel t.o.v. andere gasten als t.o.v. de medewerkers. 
Gedurende het bezoek aan de kerk dienen mensen minimaal 2,5 meter 
afstand te bewaren. 
De organisatie laat maximaal 30 mensen tegelijkertijd toe. 

  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. 
Bezoekers dienen bij binnenkomst handen te reinigen met handalcohol. 
 
Verdere spelregels die gepubliceerd moeten worden: 

o niet aanraken van voorwerpen, deuren en banken met het oog op 
de zondagse viering. 

o niet plaatsnemen in de banken. 
o in het midden van de kerk een aantal rieten stoelen plaatsen waar 

mensen op kunnen plaatsnemen. 
In/uitgang: Ingaan van de kerk via de deur aan de Loozijde/gehandicaptenentree 
(parkeerplaats).   

Uitgaan van de kerk via de consistorie. 
Bordjes bij de andere ingangen met openingstijden plaatsen met 
verwijzing naar ingang Loozijde/ gehandicaptenentree bij de 
parkeerplaats. 

 
Toezicht: Er zijn 4 suppoosten die toezicht houden op een ordentelijk verloop. Bij 

elke deur 1 suppoost en 2 suppoosten t.b.v. toezicht.  
 

Bemensing: Veel van de vrijwilligers die betrokken zijn bij Open Kerk worden door de 
overheid gekwalificeerd als behorend tot de ‘risicogroep’. Daarom zal de 
vrijwilliger er op moeten worden gewezen dat hij, door de extra contacten 
die hij of zij heeft, een verhoogd risico loopt op besmetting van het Covid-
19 virus.  

  Daarbij de vrijwilliger uitdrukkelijk erop wijzen dat er geen enkele 
verplichting is om deel te nemen en dat hij of zij volledig vrij is in de keuze 
om wel of niet deel te nemen. 

   



Looproute: Er wordt gewerkt met een vaste looproute, deze wordt gemarkeerd met 
pijlen / stickers. Bezoekers volgen de aanwijzingen van de medewerkers 
op. 
 

Muziek:  Er zal dit jaar geen muziek worden georganiseerd. Achtergrondmuziek via 
CD of live-orgelmuziek. 

 
Koffie/thee: Er is geen gelegenheid voor koffie of thee drinken. 
 
Wilhelminakapel: 1 persoon naar binnen of maximaal 2 personen die tot 1 ‘huishouden’ 
behoren. 

Mededeling aan de deur hangen. 
 
Toiletgebruik: Toegestaan. Houdt in geval van wachten minimaal 1,5 m afstand. 
  1 toilet beschikbaar maken aan de Loozijde. 
  Overige toiletten: 1 x Loozijde, Centrumzijde en onder de toren afsluiten. 

Na afloop van Open Kerk toilet schoonmaken voor de zondagse viering 
door medewerkers Open kerk. 

 
Hygiëne  Banken afzetten met linten. Omdat binnen 18 uur na Open Kerk al weer 

een kerkviering staat geprogrammeerd moet na afloop het deel van de 
banken dat grenst aan de looppaden schoon worden gemaakt door 
medewerkers Open kerk. 

 
Ventilatie: Tijdens Open Kerk blijven de deuren van de kerkzaal geopend. 


