
Covid-19 Protocol NGKV IJsselmuiden 2020  
 
Aanmelden voor bijwonen kerkdienst:  
Vanwege de maatregelen die momenteel landelijk gelden zal er een beperkt aantal gemeenteleden in de dienst 
welkom zijn. Dit betekent dat u zich vooraf aanmelden moet als u aanwezig wilt zijn in het kerkgebouw tijdens de 
dienst. Deze aanmelding stelt in staat om het maximaal aantal van 50 aanwezigen te kunnen waarborgen en tevens 
om vast te leggen wie bij een dienst aanwezig is geweest.  
 
Het aanmelden zal volgens de volgende stappen verlopen en hierin zal er bij over-aanmelding vanzelfsprekend 
gezorgd worden voor een goede verdeling.  

• U kunt zich aanmelden voor het deelnemen aan dienst via het volgende email-adres: 
aanmelden@ngkvijsselmuiden.nl  

• Geeft u bij het aanmelden uw naam, achternaam en adres door om verwarring te voorkomen.  

• Vervolgens ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding.  

• Alleen als u zich niet per e-mail kunt aanmelden, dan kunt u ook bellen met Arend Tuinman: 038–3321144  

• Mocht Arend verhinderd zijn, dan neemt Anton Maurer deze telefonische aanmelding over op 038-3333960  

• Aanmelden voor aanwezigheid kan tot uiterlijk Vrijdagavond 21:00h voorafgaand aan de Zondag.  
 
Deelname aan een dienst kan alleen als u geen klachten heeft  die kunnen wijzen op corona. Lees zo nodig de 
gezondheids-check die te vinden is op de website www.RIVM.nl  
Tevens wordt het verzoek gedaan aan  die leden van onze gemeente die behoren tot een risicogroep om extra 
voorzichtigheid in acht te nemen en wellicht de diensten voorlopig via de videoverbinding te vieren. 
 
 
Uitgangspunten voor het betreden van het kerkgebouw zijn:  

• Voor bezoek kerkdienst dient men aangemeld te zijn.  

• Iedere bezoeker volgt de instructies van de coördinators op. (deze personen zijn herkenbaar aan het hesje 
dat zij dragen) 

• Bij binnenkomst zal u worden gevraagd naar uw gezondheid situatie in een zogeheten gezondheidscheck. 

• Iedere ingang is voorzien van de mogelijkheid om handen te ontsmetten.  

• Het kan voorkomen dat ondanks uw voorbereidingen, de coördinatoren u niet kunnen toelaten tot een 
dienst. Redenen kunnen zijn dat bezoeker niet is aangemeld en/of dat de gezondheid van de bezoeker een 
risico vormt voor overige bezoekers.  

• Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de garderobe. Jassen en eventuele paraplu’s mag u mee 
nemen naar de kerkzaal. 

• Bezoekers die tijdens de dienst een kussen willen gebruiken wordt gevraagd deze zelf van huis mee te 
nemen.  

 
 
Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal zijn:  

• Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gehouden te worden.  

• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Tot een huishouden behoren, echtgenoten, (groot) ouders en 
kinderen als ze op één adres wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet één 
huishouden.   

• Voor iedere kerkganger geldt dat hij/zij door één van de coördinators een plaats toegewezen krijgt waar 
hij/zij plaats kan nemen.  

• Alle betrokkenen in de eredienst (predikanten, lectoren, ouderlingen, muzikanten, kosters, enz.) dienen ook 
tijdens de dienst de anderhalve meter afstand te bewaren.  

• Neem bij voorkeur de preekstoel/lessenaar af als een andere persoon deze gebruikt tijdens de eredienst.  

• Voorkom dat er gebruik gemaakt moet worden van de toiletten.  

• Na afloop van de eredienst wordt aangegeven welke rij de kerkzaal mag verlaten. Bezoekers van de 
eredienst dienen te wachten op instructies van de coördinators.  

• De coördinators geven aan welke uitgang gebruikt kan worden om het kerkgebouw te verlaten.  

• Na afloop van de eredienst is er momenteel nog geen gelegenheid voor koffie drinken.  
 
 

http://www.rivm.nl/


In en rond de eredienst:  

• Bij de opstelling van zangers en of de muzikale begeleiding dient met de anderhalve meterregel en andere 
RIVM-voorschriften rekening te worden gehouden.  

• Zingen tijdens de eredienst is vooralsnog niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. 
Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, wordt elke 
vorm van gemeentezang afgeraden.   

• Tijdens de eredienst wordt er niet gecollecteerd. Maak voor de collecte gebruik van internetbankieren.  

• Er is vooralsnog geen crèche en geen kinderdienst. 
 
 
Predikant:  
De overheid beschouwd het beroep van predikant als contactberoep voor het uitoefenen van specifieke liturgische 
handelingen zoals onder andere: 

• dopen  

• bevestiging van ambtsdragers  

• huwelijks (in)zegening  
  
Voor de predikant en betrokkenen betekent dit dat bij deze specifieke liturgische handelingen de anderhalve meter 
tijdens het verrichten van deze handeling niet in acht behoeft te worden genomen.  
Wel voegen wij hieraan toe, dat niemand hiertoe gedwongen mag worden. Mochten voorganger of gemeentelid de 
anderhalve meter tijdens de liturgische handeling wel willen handhaven, dan dient dit te worden gerespecteerd.  
 
 
Bijzondere diensten en bediening sacramenten 
 
Avondmaal  
Avondmaal kan gevierd worden mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent één bekertje per persoon 
en bij voorkeur het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken.  
 
Doop  
Hoewel de anderhalve meter afstand tussen personen leidend blijft, kan een voorganger vanaf 1 juni bepaalde 
liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te handhaven. De doop is onderdeel van deze liturgische 
handeling. 
 
Overige diensten als huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/of 
kerkenraadsleden, rouwdiensten  
De overige diensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals eerder beschreven. Wel is het van belang 
dat in het gebruiksplan specifiek aandacht wordt gegeven aan deze diensten. Hoewel de anderhalve meter afstand 
tussen personen leidend blijft, kan een voorganger vanaf 1 juni bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder 
deze afstand te handhaven.  
 
Het vermijden van overig lichamelijk contact blijft belangrijk. Denk aan:  

• het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking.  

• de aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten; hij of zij is via de uitvaartbranche geïnformeerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit protocol is opgesteld op basis van de huidige geldende regelementen die zijn bepaald door het RIVM. Dit protocol 
zal geldig blijven tot het moment dat er ruimte komt voor aanpassingen. 
 
Namens alle vrijwilligers en de kerkenraad danken wij u op voorhand voor uw medewerking. 


