
 

 

5 september 2020 

 

Protocol erediensten GKV Assen-Marsdijk 

Dit protocol beschrijft de kaders om conform de richtlijnen van de overheid de erediensten 
verantwoord te beleggen. De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de 
overheid en het RIVM.  
 
Het protocol gaat uit van de ‘anderhalvemeter’ tussen gemeenteleden.  
Op basis hiervan is er in onze kerkzaal een maximale capaciteit mogelijk van +/- 80 personen 
(exclusief predikant, koster en andere gemeenteleden die de kerkdienst ondersteunen in een 
bepaalde functie). 
 

Uitnodiging 

• Gemeenteleden zullen op basis van het cluster waar ze zijn ingedeeld uitgenodigd worden 

voor de kerkdienst. Zij hoeven zich vooraf niet op te geven. 

• Personen (waaronder ook gasten) die niet in de ingedeelde clusters zitten, die op de 

desbetreffende zondag zijn uitgenodigd, kunnen helaas niet worden toegelaten. 

• Voor hen die niet aanwezig kunnen zijn is de dienst online via een livestream te volgen. 

 

Gezondheid 

 

 

 

 

 

 

Blijf thuis als u één of meer van bovenstaande klachten heeft. 
Wanneer u koorts heeft kunnen andere gezinsleden helaas ook niet naar de kerk komen. 
 
Wanneer u valt in de kwetsbare groep is voorzichtigheid geboden. Onder kwetsbare groepen 
verstaan we mensen met een leeftijd van 70 jaar en ouder en bepaalde risicogroepen (zie hiervoor 
meer informatie op rivm.nl) 
Ieder mag zelf beslissen of hij/zij aan de kerkdienst wil deelnemen. 
 
Kerktijd 

• De dienst zal om 10.00 uur beginnen, een ieder dient uiterlijk 9.45 uur aanwezig te zijn. 

Verkoudheidsklachten zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn 

Hoesten 

Benauwdheid 

Verhoging of koorts 

Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 



 

• Let op dat bij het eventueel wachten op het kerkplein om naar binnen te gaan de anderhalve 

meter in acht wordt genomen. 

Coördinatie 

• De diensten zullen worden gecoördineerd door coördinatoren. Zij zijn allemaal herkenbaar 

aan een gele hes die ze dragen. 

• Bij binnenkomst wordt een ieder welkom geheten en zal worden gevraagd naar eventuele 

gezondheidsklachten gerelateerd aan Corona. 

• Vervolgens zal een ieder zich in de hal van de kerk melden bij de koster. Omdat er geen 

opgave is voor de dienst willen wij een ieder die aanwezig is registreren aan de hand van 

clusterlijsten. Hierbij zal alleen de naam van de desbetreffende persoon aangevinkt worden. 

Verdere gegevens zijn niet noodzakelijk. Vervolgens wordt hij/zij naar de plaats in de kerk 

verwezen. 

• Na de dienst zal een ieder onder toezicht van de coördinatoren op minimaal anderhalve 

meter afstand de kerkzaal en vervolgens het kerkgebouw verlaten. 

 

Kerkgebouw  

• In het kerkgebouw zijn door de koster duidelijke (eenrichting)routes gemarkeerd, deze 

dienen gevolgd te worden. 

• Jassen en tassen mogen niet aan de kapstokken in de hal worden gehangen. Een ieder houdt 

zijn jas bij zich tijdens de eredienst. 

 

Kerkzaal  

• Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 

• Huisgenoten mogen bij/naast elkaar zitten. 

• Alle betrokkenen in de eredienst dienen ook tijdens de dienst de anderhalve meter afstand 

te bewaren. 

 

Eredienst 

• Tijdens de eredienst zal niet door de uitgenodigde kerkgangers worden gezongen, mogelijk is 

er wel zang om naar te luisteren. 

• Bij de uitgang van de kerkzaal staan schalen voor de collecte. Daarnaast zal Scipio 

beschikbaar zijn of kan het geld via de bank worden overgemaakt. 

Avondmaalviering 

• Bij de viering van het Avondmaal houden wij in de kring anderhalve meter afstand van elkaar 

wanneer wij niet tot hetzelfde gezin horen. Volgt u bij het aangaan en weggaan uit de kring 

(bij een staande viering) de aanwijzingen van de ambtsdragers. 

 

Gebruik 

• De crèche en kinderkringen zullen plaatsvinden in de GBS de Driesprong. Ouders kunnen 

kinderen voor de dienst op deze locatie brengen. 



 

De uitgebreide instructies hierover staan in de extra nieuwsbrief “Kerk in Coronatijd” 

genoteerd. 

• Als het weer het toelaat zal er op het kerkplein koffie gedronken worden. Elkaar daarbij 

ontmoeten op het kerkplein kan maar dan wel met inachtneming van de anderhalve meter. 

Hygiëne   

• De koster volgt een reinigingsprotocol voor het gehele kerkgebouw conform de richtlijnen 

van het RIVM, denk daarbij aan schoonmaak en ventileren. 

• In de kerk zijn op verschillende plaatsen desinfecterende middelen beschikbaar. 

• Toiletten zijn aangepast en beperkt bruikbaar. 

 

BHV 

• Omdat er tijdens de diensten altijd een koster aanwezig is, is ook in de BHV voorzien. 

 

Vragen / opmerkingen   

Zijn er vragen of opmerkingen dan kunt u een mail sturen aan kic@gkvassenmarsdijk.nl  

mailto:kic@gkvassenmarsdijk.nl

