
 

 

 
BOND EN KERK-ZIJN IN EEN ANDERHALVE METER SAMENLEVING 

 

 

DOEL VAN DIT PROTOCOL 

Dit protocol is een handvat om binnen alle instellingen van de Bond te komen tot een 

eigen protocol / gebruiksplan. De kerk wil geen verspreider zijn van het Coronavirus 

(covid-19), maar wel het kerkelijk gemeenteleven gaande houden, dan wel hervatten. 

Om (fysieke) activiteiten te hervatten is het noodzakelijk dat er lokaal een eigen  

protocol / gebruiksplan is. Hieronder worden de hoofdlijnen genoemd. 

Met behulp van het eerder aangeboden raamwerk kan elke gemeente nagaan of er aan 

alles is gedacht.  

 

 

Uitgangspunten: 

- In verband met de veiligheid houdt iedereen zich altijd aan de geldende adviezen 

en maatregelen van het RIVM en de rijksoverheid en mensen met klachten blijven 

thuis;  

- Alle gemeenten houden de berichtgeving over nieuwe inzichten in de gaten en 

stellen hun protocol/gebruiksplan in lijn daarmee bij; 
- Er wordt 1½ meter afstand gehouden en de kerken zijn hierop ingericht; 

- Bij gebruik van een bovengalerij is het verstandig de eerste rij niet te gebruiken, 

of anderhalve meter van de rand af te zetten voor de veiligheid van de mensen 

die er onder zitten;  

- Voor alle ruimtes is een gebruiksplan aanwezig;  
Het protocol/gebruiksplan wordt ter kennisname aan de lokale overheid gestuurd.  
Indien de gemeente een website heeft, wordt het ook daar gepubliceerd; 

- Het verdient aanbeveling om op een plattegrond een "zitplaatsenplan" op te 

nemen in het gebruiksplan;  

Zet rijen of stoelen minimaal 1½ meter uit elkaar en geef aan hoeveel stoelen er 

onbezet moeten blijven. Hou rekening met huishoudens, die wel bij elkaar mogen 

zitten;  

- Indien ruimtes niet gebruikt worden, zijn deze gesloten; 

- Er is extra aandacht voor schoonmaak en hygiëne. Er is beschreven hoe om te 

gaan met jassen, garderobe en toiletgebruik; 

- Er zijn voldoende begeleiders en de ruimtes zijn duidelijk bewegwijzerd; 

- Er is een reserveringssysteem om het aantal te bewaken, waarbij ook rekening 

gehouden wordt met een ‘incidentele bezoeker; 

- Men is extra voorzichtig bij kwetsbare mensen en mensen boven de 70 jaar en dit 

staat beschreven in het gebruiksplan; 

- De predikant en / of ouderling van dienst valt binnen de Bond tijdens de dienst 

onder ‘contactberoep’. Dat wil zeggen dat niet altijd de 1,5 meter afstand 

gewaarborgd kan worden bij liturgische handelingen. Per lokale kerk wordt 

beschreven in het protocol welke handelingen, met welke voorzorgsmaatregelen, 

zoals een mondkapje of handschoenen wel uitgevoerd mogen worden.  

 

 

Aandachtspunten: 

JUNI 

Kerkdiensten 

- Vanaf 1 juni kunnen er religieuze bijeenkomsten gehouden worden met een 

maximum van 30 personen, (indien deze hoeveelheid personen kan volgens het 
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gebruiksplan, anders zijn het er minder); Het advies is: beschouw dit als een 

oefenperiode;  

- Elke bijeenkomst wordt gewogen en gekeken wordt of het uitgesteld, dan wel 

online gedaan kan worden; 

- Blijf de online bijeenkomst doen, voor iedereen die niet durft, kan of mag komen; 

- Er is vooralsnog geen samenzang, tot duidelijk is of dit een extra risico vormt; 

- Meerdere diensten tegelijk in hetzelfde gebouw is niet toegestaan; 

- Twee diensten op een dag mag, mits de ruimte tussendoor gereinigd is. 

 

Andere activiteiten 

- Koffiedrinken na afloop van de dienst doen we niet; 

- Kinderopvang; kindernevendienst en ander jeugdwerk kan, mits de voorschriften, 

zoals die bijvoorbeeld ook voor het onderwijs en de kinderopvang gelden gevolgd 

worden. 

- Andere bijeenkomsten doen we zoveel mogelijk online. Kan dat niet, dan is er 

minimaal ook daarvoor een gebruiksplan. 

 

- Diensten in de openlucht? 

Lijkt logisch? Echter voordat u dit overweegt, neem contact op met de lokale 

overheid. Religieuze of levensbeschouwelijke activiteiten mogen beperkt worden 

vanwege gezondheid als die beperking ziet op zaken die zich 

afspelen buiten gebouwen of besloten plaatsen (art. 6, tweede lid, Grondwet). De 

Wet openbare manifestaties volgt dat stramien (artikel 1, tweede lid).  

Er is minimaal een lokale meldingsplicht en soms vergunning nodig.  

 

 

JULI 

- Vanaf 1 juli is de verwachting dat bovenstaande zaken voor juni nog steeds 

gelden, maar dat het aantal verhoogd wordt naar 100 personen  (indien deze 

hoeveelheid personen kan volgens het gebruiksplan, anders zullen dit er minder 

zijn).  

 

 

 

VELP, juni 2020 

 


