
 

20200611 Protocol kerkdiensten vanaf 19 juli 2020 maximaal 60 personen. 

Dit protocol is mede gebaseerd op het protocol kerkdiensten en andere kerkelijke 

bijeenkomsten Protestantse kerk in Nederland versie 1.0 van 13 mei 2020. Hierin zijn een 

aantal adviezen en voorschriften opgenomen. 

1. Bij verkoudheid, koorts en een grieperig gevoel dient u thuis te blijven. 

2. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om de kerkdienst wel of niet te bezoeken. De online 

uitzending beluisteren is een goed alternatief.  

3. De oppasdienst en kindernevendienst kunnen wellicht aan het begin van het nieuwe seizoen 

in september 2020 worden hervat. 

4. Neem vooral de voorgeschreven afstand van minimaal 1,5 meter voor en in de kerk in acht. 

5. Uw komst naar De Hoeksteen moet wekelijks opnieuw voor vrijdag 12.00 uur gemeld zijn.  

aanmelden@Hoeksteen.pkncapelle.nl  of via de telefoon van De Hoeksteen 010-4505141 op 

vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur  Indien er meer dan 60 kerkgangers gemeld zijn, worden er 

kerkgangers uitgeloot. Deze kerkgangers krijgen daar bericht van. Wie eenmaal is uitgeloot 

heeft de volgende keer voorrang.  

6. Geef bij de aanmelding aan of u de stoeltjeslift en of de ringleiding wilt gebruiken zodat we 

daar vooraf rekening mee kunnen houden.  

7. Aanwijzingen van de verantwoordelijke coördinatoren herkenbaar aan de hesjes moeten 

worden opgevolgd.  

8. Binnenkomst door de hoofdingang.  Het is mogelijk dat de coördinator u aanwijst van welke 

trap u mag gebruikmaken. Direct naar kerkzaal geen verblijf in de hal die is afgesloten. U gaat 

naar boven  via de 2 trappen aan de kant van het orgel. Looprichting in kerkzaal alleen naar 

preekstoel. Uitzondering zijn de coördinatoren en kerkgangers die op aanwijzing van de 

coördinatoren de traplift gebruiken. 

9. Jassen moeten mee naar boven worden genomen. 

10. In zaal 3 kunnen rollators e.d worden neergezet. 

11. Bij binnenkomst moet u uw handen ontsmetten. (statafels plaatsen bij de trap) 

12. U wordt een plaats aangewezen  zoveel mogelijk voorin.  U gaat daar direct zitten en die 

plaats mag u niet verlaten.  Uw jas mag u naast zich op de bank leggen. Personen uit een 

gezin mogen naast elkaar zitten.  Plaatsen waar gezeten mag worden zijn duidelijk 

gemarkeerd. 

13. Na wisseling van sprekers moet de lessenaar op de avondmaalstafel en de microfoon 

gereinigd worden. Dat doet de vertrekkende spreker. Met aanwezige desinfectie doekjes. 

14. Zingen geeft waarschijnlijk een verhoogd besmettingsgevaar daar om wordt er tijdens 

diensten vooralsnog niet gezongen. Liederen worden via de geluidsinstallatie afgepeeld.  

15. Aan de organist zal gevraagd bij de dienst passende muziek te spelen 

16. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Bij de uitgangen staan mandjes voor de 

collecten.  Nadere uitwerking door de Diaconie. 



17. Na de dienst is er geen gelegenheid tot het drinken van koffie. 

18. Wc’s liever niet gebruiken.  

19. Het verlaten van de kerk gebeurt op aanwijzing van de dienstdoende ambtsdragers/kosters 

via  de trappen bij de preekstoel. U moet de kerk zo snel mogelijk via de achteruitgang  of 

hoofdingang verlaten. De traplift gebruikers worden naar de traplift geleid 

20. De kerkzaal wordt in de week na de kerkdienst gereinigd / gedesinfecteerd. Hierover maken 

de kerkrentmeesters met de schoonmaakster werkafspraken.  

21. Mondkapjes zijn niet verplicht. 

Vergaderingen. 

Vergaderingen die geen uitstel dulden kunnen in de hal gehouden worden. De omvang is maximaal 

15 personen. Iedereen zit op de vereiste afstand van 1,5 meter  aan een eigen tafel. Van alle 

deelnemers aan de vergadering wordt verwacht dat ze de 1,5 m regel actief toepassen. 

Tijdens vergaderingen kan bij uitzondering van de wc gebruik worden gemaakt. 

Bij gebruik van de hal zijn de overige zalen gesloten. Looprichting in de hal met de klok mee om de 

tafels. 

 

Bijeenkomsten tot 8 personen kunnen in de zalen 1, 2 of 3 worden gehouden. De hal dient dan vrij te 

zijn. Looprichting in de zalen met de klok mee.  

Voedselbank. 

De voedselbank regelt onder haar verantwoordelijkheid de uitgifte van voedsel waarbij de relevante 

regels en richtlijnen worden toegepast. 

 

Na ieder gebruik van zalen of hal zal de ruimte moeten worden schoongemaakt / gedesinfecteerd de 

kerkrentmeesters maken hierover afspraken met de schoonmaaksters 

 

 

 

 

 


