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RICHTLIJN MAATREGELEN KERKEN OKTOBER 2020 – toegepast 
voor Assen Marsdijk 

In de navolgende tekst is gebruik gemaakt van de regeling PKN en 
SKW zoals op 6 oktober gepubliceerd.  

 

Tevens is rekening gehouden met de persconferentie van 13 oktober. 

Aanleiding: 
Voor de periode vanaf de maand oktober heeft de rijksoverheid specifieke regels afgekondigd. KIC 
(Kerk in Coronatijd) heeft aan de Raad van Oudsten geadviseerd deze regels ook van toepassing te 
laten zijn op de gemeente rondom De Voorhof in Assen Marsdijk. De Raad van Oudsten heeft dat 
advies overgenomen en deze regels vastgesteld. 

Algemene regel: 
• Vanaf oktober 2020 maximaal 30 mensen tijdens de eredienst (exclusief medewerkers); 
• geen gemeentezang;  
• het is verplicht om mondmaskers te dragen tijdens verplaatsingen. 

Wat betekent dit voor onze gemeente? 
- Sinds zondag 11 oktober kerkdiensten voor maximaal 30 gemeenteleden 
- Bij die 30 gemeenteleden tellen kinderen als gewone kerkgangers mee 
- Gemeenteleden met een bijzondere taak vallen buiten dit aantal (2 ouderlingen, 2 

diakenen, predikant, koster, zangers, instrumenten, MMT en crèche-leiding)  
- Clusters zijn aan de beurt zoals steeds vermeld in kerkblad de Voorpost 
- Inschrijven via Scipio-app of mail (scipio@gkvassenmarsdijk.nl)  
- Indien op vrijdag om 20:00 uur nog ruimte: hele gemeente mag inschrijven 
- Handen desinfecteren bij de ingang 
- We houden 1,5 meter afstand 
- U wordt naar een plaats geleid en krijgt die plaats toegewezen 
- Jassen meenemen tot in de kerkzaal 
- Er is een klein koor dat vanaf het podium liederen zingt 

Specifieke situatie: 

Doopdiensten 
De predikant doopt zoals gebruikelijk maar met inachtneming van de hygiënische 
voorschriften (handen ontsmet, geen fysiek contact, ruime afstand én iedereen is gezond) 

• Doorbreken van de 1,5-meter regel is toegestaan bij de ‘waterhandeling’. 
 

- Familieleden en vrienden van doopouders die geen lid zijn van onze gemeente, kunnen zich 
als gasten door een doopouder laten inschrijven via de mail (scipio@gkvassenmarsdijk.nl)  
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