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Een samenhang van protocollen, uitgebracht door de Exit Lockdown Commissie. 
Op verzoek van de Kerkenraad van de Grote Kerk opgesteld met betrekking tot het onderzoeken van de 

mogelijkheden die per 1 juni en 1 juli voor de Grote Kerk ontstaan vanwege de van overheidswege geboden 
verruiming van de maatregelen in coronatijd. 
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De beschreven maatregelen in de protocollen gaan mede uit van de eigen verantwoordelijkheid van de 
bezoeker van de activiteiten ten aanzien van diens persoonlijke hygiëne. 
Verwacht mag worden dat de bezoeker thuis blijft bij klachten, de handen vaak wast met zeep of 

handalcohol, hoest en  niest in de binnenkant van de elleboog, geen handen schudt en zo min mogelijk 

voorwerpen noch het eigen gezicht aanraakt.  

Op het moment zijn mondkapjes verplicht voor alle openbare ruimten, tenzij men zit. 
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De kerkenraad behoudt zich het recht voor aanpassingen op dit protocol door te voeren indien de gezondheidsnormen daarom vragen.  
De aanwijzingen van de medewerker worden te allen tijde opgevolgd. 

Protocol Kerkdiensten        
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 26012022) 
 
Onderwerp: Reguliere kerkdiensten. 
 
Melding: Bij binnenkomst wordt minimaal 1,5 m afstand betracht, in de eventuele rij en t.o.v. de 

medewerker(s). 
Het dragen van een mondkapje is verplicht. Zolang als mensen zitten mag het mondkapje af. 

  Een bord met gezondheidsvragen is duidelijk zichtbaar bij de ingang. 
                          Een bord met de mededeling dat de dienst online wordt uitgezonden en aanwezigen  
                          mogelijk in beeld zouden kunnen komen is duidelijk zichtbaar bij de ingang 
  De medewerker van de begroetingscommissie verwijst hiernaar bij het verwelkomen.  
  Deze medewerker kan besluiten iemand niet toe te laten, als de indruk bestaat dat de 

persoon snottert, hoest of proest. 
Bij de ingang ligt een gedrukte liturgie om zelf mee te nemen. 

 
Placering: Twee medewerkers zijn in gele hesjes in de kerk aanwezig 
                          Zij wijzen de bezoekers een plaats aan met inachtneming van minimaal 1,5 m afstand. 
                          Daartoe wordt er om en om een bank vrijgelaten.  
                          De medewerkers moedigen aan om afstand te houden en door te schuiven in de banken 
  Bezoekers volgen de aanwijzingen van de medewerkers op. 
 
Verlaten:          Volgens het Last In First Out principe op aanwijzingen van de placeerders. 
               en alleen via de uitgangen Centrum en Loo.  

 
Koffie/thee: Na afloop is geen gelegenheid voor koffie of thee drinken. 
 
Toiletgebruik: Toegestaan.  
 
Crew:  20 personen exclusief koster en technici. 
 

Ventilatie: Het mechanische ventilatiesysteem dient continu aan te staan.  
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De kerkenraad behoudt zich het recht voor aanpassingen op dit protocol door te voeren indien de gezondheidsnormen daarom vragen.  
De aanwijzingen van de medewerker worden te allen tijde opgevolgd. 

Protocol Avondmaal       
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 27092021) 
 
Onderwerp:  Avondmaal. 
 
Betreft: De viering van het heilig Avondmaal op regulier zondagen. 
   
Voorbereiding: de diakenen hebben handschoenen aan bij de voorbereiding. 
 
 
Vorm A: In de kerk. 

Op de liturgische tafel, aan beide zijden, per persoon 1 schotel met stukje matse en cup wijn 
(dan wel druivensap). 

 Deelnemers komen naar voren, nemen van de schotel een stukje matse en een cup wijn en 
gaan naar hun plaats. 

 Waarna op hetzelfde moment de communie plaatsvindt. 
 
Vorm B: Thuis. 
 Mensen uitnodigen Brood & Wijn klaar te zetten. 
 Deelnemers in de liturgietekst actief mee te nemen in uit te spreken zinnen. 
  
 Mensen worden niet aangemoedigd thuis anderen uit te nodigen om zodoende het 

gemeenschapsgevoel te bevorderen. 
 
Een nadere uitwerking komt, in samenspraak met de diakenen, tot stand. 
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De kerkenraad behoudt zich het recht voor aanpassingen op dit protocol door te voeren indien de gezondheidsnormen daarom vragen.  
De aanwijzingen van de medewerker worden te allen tijde opgevolgd. 

Protocol Dopen   
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 10112021) 
 
Onderwerp:  Doop  
 
Betreft: Het dopen van kinderen of volwassenen. 

  
Contact: Het ambt van predikant wordt aangemerkt als een ‘contactberoep’. Dit betekent dat, bij de 

liturgische handelingen bij doop, bevestiging ambtsdragers, huwelijkszegening en 
ziekenzalving, de anderhalve meter tijdens het verrichten van deze handeling niet in acht 
behoeft te worden genomen. 

 
Wie: Deze werkwijze geldt voor allen die in de PKN bevoegdheid hebben tot het bedienen van de 

doop. 
 
Voorgesprek: In het doopgesprek wordt bovenstaande met ouders/verzorgers besproken. 

Gezondheidsvragen worden gesteld aan alle betrokkenen. Hebben ouders bezwaar tegen de 
beschreven dooppraktijk, dan wordt dit gerespecteerd en gewezen op het alternatief van de 
’verlengde arm’ (zie: https://doopschelp.nl/).  

 
Vorm: Dopeling is voor het doopmoment in Gebouw Irene (niet in consistorie). 

Kind wordt ingedragen vanuit de consistorie. 
Geen ‘watermuur’, gevormd door kinderen, bij indragen. 
Geen kinderen nabij het doopvont tijdens de doop. 

 
Felicitatie: Geen receptie. 
 
 

Protocol Uitvaarten         
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 27092021) 
 
Onderwerp:  Uitvaarten. 
 
Betreft: Het afscheid van een overledene vanuit de Grote Kerk. 
   
 
Overleg: Overleg en afstemming vindt plaats met de begrafenisondernemer.  
 De Branchevereniging Uitvaartondernemingen heeft eigen protocollen. 
 
Kerk: Alle voorgeschreven hygiënemaatregelen en afstandsadviezen worden nageleefd. 
 
Gebouw Irene: gebruik van de ruimten conform de daar geldende protocollen. 
 
 
  

https://doopschelp.nl/
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De kerkenraad behoudt zich het recht voor aanpassingen op dit protocol door te voeren indien de gezondheidsnormen daarom vragen.  
De aanwijzingen van de medewerker worden te allen tijde opgevolgd. 

Protocol Collecteren      
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 27092021) 
 
Onderwerp:  Collecteren 
 
Betreft: Het inzamelen van gelden voor drie doelen. 
Risico:  Nabijheid van personen; veel mensen; fysiek contact. 
Niet:  Geen collectezakken door de rijen laten gaan. 
 
Wel: 1. Voor het collecteren wordt niet gewerkt met doorgeef-zakken zoals gebruikelijk was. Bij 

de uitgang worden drie zakken geplaatst, die niet hoeven te worden aangeraakt. 
2. Bij de zakken wordt beknopt aangeven waarvoor het is (Diaconie, Kerk, Wijkkas). De 
gespecificeerde bestemming wordt in de liturgie aangegeven. 
3. De opbrengst wordt verwerkt door kerkrentmeesters en diakenen, met gebruik van 
wegwerp-handschoenen (aanwezig in de consistorie). 
4. Om het behandelen van contant geld te beperken wordt de mogelijkheid om digitaal bij te 
dragen gestimuleerd. 

 
De QR code in de liturgie handhaven. 

 Het banknummer van de kerk blijven vermelden. 
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De kerkenraad behoudt zich het recht voor aanpassingen op dit protocol door te voeren indien de gezondheidsnormen daarom vragen.  
De aanwijzingen van de medewerker worden te allen tijde opgevolgd. 

Protocol Ambtsdragers in de Consistorie voor/en na de viering      
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 27092021) 
 
Onderwerp:  Ambtsdragers in Consistorie voor en na een viering. 
 
Betreft: Voor en na afloop van een kerkdienst komen mensen samen in zowel de grote als de kleine 

consistorie. 
 
Risico: Praten, veel mensen in ruimte. 
 
Toegang: Koster, predikant, ouderling van dienst, diaken, kerkrentmeester, 
 kerkmusicus (organist / cantrix), technicus geluid/beeld. 
 
Gedrag: Alleen in de consistorie aanwezig zijn als men dienst heeft. 
 Afstand van minimaal 1.5 m. respecteren.  
 Zo kort mogelijk aanwezig zijn. 
 Consistoriegebed om 09.50 uur. 
 Kerkenraad om 09.58 binnen. 
 Aanvang viering: 10.00 uur. 
 
Collectanten: Voorlopig niet in de consistorie. 
 Verzamelen zich voor eventueel noodoverleg bij de collectantenbank 
 (instructie / als de bezetting niet blijkt te kloppen). 
  
Zanggroep: Blijft in de hal Irene .  

Daar is voor hen en andere medewerkenden een koffiepunt ingericht. 
 
KinderDienst: Is bijeen in een zaal van Gebouw Irene. 
  Gebruik van de consistorie als toegang tot de kerk toegestaan. 
 
Avondmaal: Bij een Avondmaalsviering vindt de instructie plaats bij de liturgische tafel. 
  Tijdstip: 09.40 uur. 

Waarna alleen de diaken van dienst, de ouderling van dienst en de predikant teruggaan naar 
de consistorie. Anderen kiezen hun plaats in de banken. 

   
Let op:  Geen ingang tot de kerk voor bezoekende kerkgangers. 

Geen snelle doorgang naar de kerkzaal. 
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De kerkenraad behoudt zich het recht voor aanpassingen op dit protocol door te voeren indien de gezondheidsnormen daarom vragen.  
De aanwijzingen van de medewerker worden te allen tijde opgevolgd. 

Protocol Oppas / Schateiland   
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 26012022) 
 

 
Oppas:  Er mag bij voorkeur maar één ouder naar binnen gaan bij Irene (tijdens brengen en halen).  

Een bord met gezondheidsvragen en basisregels is duidelijk zichtbaar bij de deur van de 
kleine zaal Irene. 
 De ouder geeft zijn kind(eren) bij de deur van de kleine zaal Irene mee aan de medewerker 
oppasdienst. Algemeen geldt: zoveel mogelijk afstand houden en de communicatie tot het 
minimum beperken. 
Respecteren  van minimaal 1,5 m afstand tussen de medewerkers oppasdienst alsook de 
ouder. 

Protocol Schateiland    
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 27092021) 
 
Betreft: Kinderen <12 jaar, 4de zondag van de maand, 09.45 – 11.15 uur 
  Aantal plm. 10-15 kinderen + 2 leiding 
  Locatie het pleinhuis 

Zowel leiding als kinderen vanaf groep 6 dienen bij verplaatsing mondkapjes te dragen 
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De kerkenraad behoudt zich het recht voor aanpassingen op dit protocol door te voeren indien de gezondheidsnormen daarom vragen.  
De aanwijzingen van de medewerker worden te allen tijde opgevolgd. 

Protocol Lunch & Learn I    
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 23092020) 
 
Betreft: Bijeenkomst van een groep jongeren  

Aantal plm 10 + 1 begeleider, Leeftijd plm 20 jaar 
  Eenmaal per maand, Zondag van 11.30 – 12.30 uur 
  Locatie de kelder 
 
Werkwijze: Gesprek (learn) 
  Een gezamenlijke maaltijd (lunch) 
 
Risico:  Groep 
  Binnen 
  Praten 
  Lunchen 
   
Locatie:  i.p.v. de kelder een andere ruimte (Pleinhuis of Gebouw Irene) 

waar 1.5 m gerespecteerd kan worden 
waar een dispenser is met hand-gel 
waar meerdere toiletten zijn 
waar geventileerd kan worden 

 
  Lunch – geen Lunch, maar koffie/thee + koek  

Protocol Lunch & Learn II  
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 27092020) 
 
Betreft: Bijeenkomst van een groep 
  Aantal plm 10, Leeftijd plm 35 jaar 

Eenmaal per maand, Zondag van 11.30 – 12.30 uur 
  Locatie gebouw Irene 
 
Werkwijze: Gesprek (learn) 
  Een gezamenlijke maaltijd (lunch) 
 
Risico:  Groep 
  Binnen 
  Praten 
  Lunchen 
 
Locatie:  Grote zaal gebouw Irene  

waar 1.5 m gerespecteerd kan worden 
waar een dispenser is met hand-gel 
waar meerdere toiletten zijn 
waar geventileerd kan worden 

 
  Lunch – geen Lunch, maar koffie/thee + koek  
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De kerkenraad behoudt zich het recht voor aanpassingen op dit protocol door te voeren indien de gezondheidsnormen daarom vragen.  
De aanwijzingen van de medewerker worden te allen tijde opgevolgd. 

Protocol Pastoraat  
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 27092021) 
 
Onderwerp:  Pastoraat. 
 
Betreft: Regulier bezoekwerk door pastores, ouderlingen en contactpersonen. 
   
Risico:  Praten, kwetsbare personen. 
 
Behoefte: De minimaal 1.5 meter samenleving leidde tot fysieke afstand, het besmettingsgevaar tot 

isolatie. Pastoraat is luisteren en meelopen in het verhaal van de ander. Na de gedwongen 
afstand groeit de behoefte aan nabijheid en ontmoeting. 

 De ‘versoepeling’ biedt hiertoe mogelijkheden. 
 
Contact: Het initiatief voor het realiseren van een pastorale ontmoeting kan liggen bij de pastor of 

contactpersoon, dan wel de pastorant. 
 
Vorm: Dit contact kan telefonisch zijn, via een email correspondentie,  

een videoverbinding of fysiek van persoon tot persoon.  
 
Omgeving: Thuis, ziekenhuis, verzorgingshuis, buiten. 
 
Handelwijze: Vooraf telefonisch contact maken om afweging te maken of een bezoek echt noodzakelijk is. 
 Gezondheidsvragen stellen m.b.t. corona. 
 Zoek een grote ruimte in huis, ga naar buiten, of spreek elders af. 
 Na het openen van de voordeur eerst de bewoner voor laten gaan naar gespreksruimte. 

Respecteer de afstand van 1,5 meter.. 
 Geen handen geven. 
  

Ziekenhuizen, verzorgingshuizen: aanwijzingen van die centra opvolgen. 
  

Protocol Avondgebed      
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 10112021) 
 
Onderwerp:  Avondgebed . 
Betreft: Het wekelijkse avondgebed op woensdagen van 19.15 – 19.35  

in de Wilhelminakapel. 
Risico:  Nabijheid van personen; samenzang. 
 
Locatie: In het midden van de kerkzaal 
  Stoelenopstelling in ruime cirkelvorm 

 Het dragen van een mondkapje is verplicht. Zolang als mensen zitten mag het mondkapje af. 
 
Vormgeving: Samenzang toegestaan 
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De kerkenraad behoudt zich het recht voor aanpassingen op dit protocol door te voeren indien de gezondheidsnormen daarom vragen.  
De aanwijzingen van de medewerker worden te allen tijde opgevolgd. 

Protocol vrijwilligers  
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 12082020)  
 
Onderwerp: Vrijwilligers 
 
Betreft: Het vragen en inzetten van vrijwilligers 
 
Risico:  Vrijwilligers kunnen tot een door het RIVM beschreven risicogroep behoren. 
  Nabijheid van andere mensen. 
 
Uitgangspunt: Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die hij of zij onderneemt. Onder een 

‘intelligente lockdown’ wordt verstaan dat mensen zelf goed nadenken over hun 
bewegingen in coronatijd en verantwoord handelen. 

 De kerk doet het maximale gezondheids- en veiligheidsmaatregelen te nemen t.b.v. van 
allen die zich op het terrein en onder het dak van de kerk bevinden. 

 De kerk heeft daartoe protocollen opgesteld. 
 
Benaderen: Bij het benaderen van vrijwilligers beschikbaar te zijn voor een vrijwillige taak, staat de 

vrijwilligheid van de vrijwilliger boven alles. Hij of zij mag zich niet gedwongen voelen of 
onder druk gezet worden. 

 
 De kerk, de commissie, de werkgroep die een vrijwilliger uitnodigt zal duidelijk maken dat: 

1. de inzet van de vrijwilliger geheel vrijwillig is. 
2. de vrijwilliger een eigen afweging maakt mee te doen, òf niet. 
3. de vrijwilliger geïnformeerd wordt over het kerkelijk protocol van toepassing op de 

activiteit. 
4. de vrijwilliger ‘nee’ mag zeggen. Een ‘nee’, is net zo waardevol als een ‘ja’. 

 
Vorm: De kerk, een werkgroep, een commissie heeft informatieplicht en beschikt over een 

standaardtekst waarop bovenstaand beschreven is.  
(zie bijlage als proeve). 
Deze tekst wordt kenbaar gemaakt aan de vrijwilliger. 
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De kerkenraad behoudt zich het recht voor aanpassingen op dit protocol door te voeren indien de gezondheidsnormen daarom vragen.  
De aanwijzingen van de medewerker worden te allen tijde opgevolgd. 

Beste Vrijwilliger,       Keuze-informatie 
 
Het zijn ongebruikelijke tijden die leiden tot ongebruikelijke maatregelen. 
De kerkdeuren sluiten bijvoorbeeld. 
Dat was noodzakelijk. 
Landelijk heeft het bijgedragen het virus te beteugelen. 
 
Versoepeling 
We zijn voortdurend op de hoogte gehouden door de Overheid/RIVM met betrekking tot wat wel en wat 
niet mag. De Protestantse Kerk Nederland kwam met adviezen. 
Na het gunstige effect van de maatregelen is er nu ruimte voor versoepeling. 
Dat geldt ook voor de kerk. Er kan weer meer. 
 
De kerkenraad van de Grote Kerk heeft protocollen opgesteld voor vele denkbare situaties. Daarin is te 
lezen hoe de kerk zich inspant maximale veiligheid te bieden aan mensen die zich in en rondom de kerk 
bevinden voor een bepaalde activiteit, medewerker of bezoeker, vrijwilliger of professional. U kunt deze 
protocollen inzien. 
 
(Voor een specifieke inzet bij een bepaalde activiteit is het betreffende protocol bijgevoegd) 
 
Uw keuze 
Als de kerk, een commissie of een werkgroep u benadert of u vrijwilligerswerk wilt doen, bent u vrij van 
denken, vrij in ‘ja’ of ‘nee’ zeggen. Er wordt geen morele druk uitgeoefend. 
U beoordeelt zelf of u gehoor wilt geven aan het verzoek. 
 
De kerk, de commissie, de werkgroep die een vrijwilliger uitnodigt maakt duidelijk dat: 

1. de inzet van de vrijwilliger geheel vrijwillig is. 
2. de vrijwilliger een eigen afweging maakt mee te doen, of niet. 
3. de vrijwilliger geïnformeerd wordt over het kerkelijk protocol van toepassing op de 

activiteit. 
4. de vrijwilliger ‘nee’ mag zeggen. Een ‘nee’, is net zo waardevol als een ‘ja’. 

 
(zie het bijgevoegde ‘protocol vrijwilligers’) 
 
De kerk is zuinig op zijn medewerkers, vandaar deze tekst. 
 
We zijn dankbaar en blij dat er meer ruimte komt.  
Tegelijkertijd realiseren wij ons dat iedere stap maatwerk is en vraagt om verantwoorde besluiten, 
beleidsmatig en ook persoonlijk. 
 
Daarom: een ‘nee’ is net zo waardevol als een ‘ja’, en omgekeerd. 
 
Het ga ons allen goed. 
 
De kerkenraad van de Grote Kerk Apeldoorn. 
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De kerkenraad behoudt zich het recht voor aanpassingen op dit protocol door te voeren indien de gezondheidsnormen daarom vragen.  
De aanwijzingen van de medewerker worden te allen tijde opgevolgd. 

Protocol commerciële verhuur t.b.v. lezingen, cursussen 
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 26012022) 
 
Betreft:   Verhuur van de kerkzaal of ruimtes in gebouw Irene t.b.v. lezingen of cursussen. 
 
Uitgangspunt: De verantwoordelijkheid voor de activiteit ligt bij de organisator/huurder. 
  Dit beginsel dient door de organisator te worden onderkend en te worden  
  bevestigd.  
 
Capaciteit:  Met een onderlinge afstand van 1,5 meter gelden voor 

evenementen/uitvoeringen/voorstellingen met een vaste zitplaats de volgende restricties: 
28 bezoekers in de grote zaal, 15 bezoekers in de kleine zaal en 330 bezoekers in de kerk.  

 
Ventilatie: De (mechanische) ventilatie wordt maximaal ingezet. In Gebouw Irene wordt de ventilatie 

gestuurd door de hoeveelheid gemeten CO2 in de ruimte. 
 
 
Huisregels:     Het is de verplichting van de organisator van de repetitie/lezing  om de deelnemers  
                         te wijzen op  de volgende regels die in de gebouwen van kracht zijn: 
 

▪ bij alle activiteiten dienen mondkapjes gedragen te worden, bij zitten mag deze af. 
▪ hoest en nies in de elleboog 
▪ was geregeld de handen 
▪ schud geen handen 
▪ houd zoveel mogelijk de zitplaats aan, schuif niet met stoelen, loop zo weinig  

mogelijk rond 
▪ anderhalve meter is de voorgeschreven afstand 
▪ wij zorgen voor voldoende frisse lucht, vermijd dat mensen samenklonteren 
▪ klachten? Blijf thuis en laat testen 

 
                          
CORONA IS NIET LEUK, SAMEN KRIJGEN WE CORONA ERONDER 
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De kerkenraad behoudt zich het recht voor aanpassingen op dit protocol door te voeren indien de gezondheidsnormen daarom vragen.  
De aanwijzingen van de medewerker worden te allen tijde opgevolgd. 

Protocol commerciële verhuur en gebruik t.b.v. evenementen/uitvoeringen/voorstellingen, repetities van 
koor/orkest/toneel  
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 26012022) 
 
Betreft:  Verhuur van de kerkzaal of ruimtes in gebouw Irene t.b.v.                    

voorstellingen/uitvoeringen/evenementen met publiek 
 
Uitgangspunt: De verantwoordelijkheid voor de activiteit ligt bij de organisator/huurder. 
  Dit beginsel dient door de organisator te worden onderkend en te worden  
  bevestigd.  
 
Capaciteit:  Met een onderlinge afstand van 1,5 meter gelden voor 

evenementen/uitvoeringen/voorstellingen met een vaste zitplaats de volgende restricties: 
28 bezoekers in de grote zaal, 15 bezoekers in de kleine zaal en 330 bezoekers in de kerk.  
Voor koren is het afstand houden ook weer verplicht, dit geeft de volgende restrictie qua aantallen:  
35 zangers in de grote zaal en 24 zangers in de kleine in zigzag opstelling. Een koor met meer dan 35 
zangers zal naar de kerk moeten uitwijken. 

 
Ventilatie: De (mechanische) ventilatie wordt maximaal ingezet. In Gebouw Irene wordt de ventilatie 

gestuurd door de hoeveelheid gemeten CO2 in de ruimte. 
 
Toegangsregels: Toegang wordt alleen verleend aan personen die (indien ouder dan 13 jaar) in het bezit 

zijn van een QR code of een papieren coronabewijs ten teken dat zij voldoende zijn 
gevaccineerd, minder dan 24 uur geleden negatief getest of hersteld zijn van een corona 
infectie.  
De organisator/huurder verplicht zich om hierop bij de ingang te controleren en te vragen 
naar een identiteitsbewijs.  

 
Huisregels:     Het is de verplichting van de organisator van het evenement  om de deelnemers én      
                         publiek te wijzen op  de volgende regels die in de gebouwen van kracht zijn: 
 

▪ bij alle activiteiten dienen mondkapjes gedragen te worden, bij zitten mag deze af 
▪ alleen toegang met een CTB, conform de verplichting van de overheid 
▪ hoest en nies in de elleboog 
▪ was geregeld de handen 
▪ schud geen handen 
▪ houd zoveel mogelijk de zitplaats aan, schuif niet met stoelen, loop zo weinig  

mogelijk rond 
▪ anderhalve meter is de voorgeschreven afstand 
▪ wij zorgen voor voldoende frisse lucht, vermijd dat mensen samenklonteren 
▪ klachten? Blijf thuis en laat testen 

 
 
                          
CORONA IS NIET LEUK, SAMEN KRIJGEN WE CORONA ERONDER 
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De kerkenraad behoudt zich het recht voor aanpassingen op dit protocol door te voeren indien de gezondheidsnormen daarom vragen.  
De aanwijzingen van de medewerker worden te allen tijde opgevolgd. 

Protocol Bloemendienst 
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 27092021) 
 
Onderwerp:  Bloemendienst 
 
Betreft: Het bezorgen van de bloemen uit de kerk na de kerkdienst bij gemeenteleden  waar 

hartelijke groeten en/of aandacht op zijn plaats zijn.   
Volledige uitvoering houdt een bezoek aan huis in, waarbij de ruimte wordt genomen voor 
een praatje en/of een luisterend oor.  

 
Risico: Ontvangende gemeenteleden behoren vaker tot de risicogroep.* 

Bezorgers behoren vaker tot de risicogroep.* 
.  
Er is geen zekerheid dat bij de ontvangers thuis te allen tijde 1,5 meter afstand 
gerespecteerd  kan worden.  

  *RIVM: definitie risicogroepenkwetsbare personen 
 
Moment: Op reguliere zondagen na de dienst. 
   

  
Uitvoering in coronatijd: 

 
- Coördinator geeft vooraf aan de dienst de namen aan de bezorger door en verdeelt de bloemen in 

3 bossen na afloop van de dienst (plm. 11.15 uur). 
- Bezorger meldt zich om 11.15 uur in de hal van gebouw Irene en neemt de bossen in ontvangst. 
- .  
- Bezorger meldt aan de ontvanger dat de bloemen met een groet van de kerk afkomstig zijn.  
- Elke bezorger beoordeelt voor zichzelf of, gezien kwetsbaarheid en/of situatie, het voor hem/haar 

verantwoord is om het bezoek af te leggen.   
- Bezorger rapporteert opvallende bevindingen aan de coördinator.  

 

Protocol Autodienst 
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 27092021) 
 
Onderwerp: Autodienst 
Betreft: Het ophalen/wegbrengen van gemeenteleden van en naar de kerkdienst door vrijwilligers  
Risico:  Oudere kwetsbare gemeenteleden 
              Personen niet tot hetzelfde huishouden behorend in kleine ongeventileerde ruimte 
               
Uitvoering: 

- Vrijwilligers wijzen op eigen verantwoordelijkheid en zelfbescherming (zie protocol vrijwilligers) 
- Vrijwilligers wijzen op gebruik neusmondkapjes tijdens de rit 
- Gemeenteleden die gebruik willen maken van deze dienst wijzen op gebruik neusmondkapjes 

tijdens de rit. 
- Neusmondkapjes ter beschikking stellen.  

 
 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen#:~:text=Mensen%20met%20een%20verminderde%20weerstand%20doordat%20ze%20weerstand%20verlagende%20medicijnen,nodig%20hebben%20van%20een%20arts.
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De kerkenraad behoudt zich het recht voor aanpassingen op dit protocol door te voeren indien de gezondheidsnormen daarom vragen.  
De aanwijzingen van de medewerker worden te allen tijde opgevolgd. 

Protocol Ontmoeting 
Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol (laatste wijziging 26012022) 
 
Onderwerpen: Meet & Greet, koffieochtenden, eetproject 
 
Betreft: 
Meet & Greet: 1x per kwartaal samenkomst op vrijdagavond met soep in grote zaal Irene 
Koffieochtenden: 2x per maand koffie drinken in grote zaal Irene 
Eetproject: 1x per maand zondag na afloop van de viering een maaltijd voor alleengaanden in grote zaal 
Irene 
 
Risico:  

- Binnen 
- Praten 
- Vooral oudere kwetsbare gemeenteleden 

 
Uitvoering: 
Meet & Greet:  

- Tafels als eilanden rangschikken 
- Max 6 personen per tafel 
- Zoveel mogelijk blijven zitten 
- Ventilatie op maximum 

 
Koffieochtenden:  

- Tafels als eilanden rangschikken 
- Max 6 personen per tafel 
- Zoveel mogelijk blijven zitten 
- Ventilatie op maximum 

 
Eetproject 

- Tafels als eilanden rangschikken 
- Max 6 personen per tafel 
- Zoveel mogelijk blijven zitten 
- Ventilatie op maximum 

 
Huisregels:       

▪ bij alle activiteiten dienen mondkapjes gedragen te worden, bij zitten mag deze af 
▪ alleen toegang met een CTB, conform de verplichting van de overheid 
▪ hoest en nies in de elleboog 
▪ was geregeld de handen 
▪ schud geen handen 
▪ houd zoveel mogelijk de zitplaats aan, schuif niet met stoelen, loop zo weinig  

mogelijk rond 
▪ anderhalve meter blijft een veilige afstand 
▪ wij zorgen voor voldoende frisse lucht, vermijd dat mensen samenklonteren 
▪ klachten? Blijf thuis en laat testen 

 


