
Bijlage: Richtlijn voor het bijwonen van kerkdiensten 
 
Vooraf 
Voordat u een kerkdienst bijwoont vergewist u zich van de volgende vragen: 

o Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur? 
o Hoesten 
o Neusverkoudheid 
o Koorts vanaf 38 graden 
o Benauwdheidsklachten 

o Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
o Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een 

lab)? 
o Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 

dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 
o Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld? 
Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak 
voor het kerkbezoek.  
 
Richtlijn 

1. Alleen die gemeenteleden of belangstellenden hebben toegang tot een dienst die 

daarvoor een uitnodiging hebben ontvangen. 

2. U neemt de bekende richtlijnen ten aanzien van persoonlijke hygiëne in acht (geen 

handen schudden/handen wassen etc.). 

3. De kerk is alleen toegankelijk via de ingang onder de toren. 

4. Houdt bij binnenkomst en bij het uitgaan van de kerk 1,5 meter afstand tot elkaar, ook 

buiten. De deuren om naar binnen te gaan staan open. 

5. Bij de ingang staat desinfectiemateriaal om handen te ontsmetten bij binnenkomst. 

6. Bij binnenkomst tekent een kerkvoogd uw aanwezigheid af op de presentielijst. 

7. De looproute voor de personen die in het koor en voor de preekstoel zitten is linksom en 

achterlangs de stoelen. Degenen die in het koor zitten gaan door het kleine koor naar 

hun zitplaats.  

8. U kunt alleen zitten op de in de uitnodiging aangegeven zitplaatsen. In gebouw Calvijn 

wordt u een plaats gewezen door een koster of kerkvoogd.  

9. Plaats kinderen jonger dan 13 jaar aan de buitenkanten van de aan uw gezin toebedeelde 

zitplaatsen. 

10. Wanneer u op de hoek van de bank zit en wil er iemand langs, ga dan even uit de bank om de 

ander te laten passeren. 

11. Er wordt niet gecollecteerd, ook niet bij de uitgang. 

12. Tijdens de diensten is er samenzang. 

13. Beperk het toiletgebruik. Als het toilet tijdens de dienst wordt gebruikt, zorgt de 

gebruiker voor de schoonmaak van het toilet en registreert dit op het logboek. 

14. Bijbels worden weer meegenomen naar huis en blijven niet in de kerk liggen. 
15. Bij het uitgaan van de kerk is het de bedoeling dat eerst degenen op de stoelen vertrekken, 

daarna het vak voor het orgel via beide kanten, als eerste de achterste banken en bank voor 
bank. Daarna het vak voor de preekstoel achterom de stoelen, als eerste de achterste bank. En 
als laatste degenen in het koor, als eerste de voorste banken en via beide kanten, dus 



achterom de stoelen en achterom de preekstoel. En volgt u daarbij de aanwijzingen van de 
kerkvoogden. In gebouw Calvijn rij voor rij door de voorste deur, te beginnen achteraan. 

16. De kerkvoogden en kosters zijn beschikbaar om u te helpen uw zitplaats te vinden en 

zullen begeleiden bij het uitgaan. 

17. In gebouw Calvijn kan via een beeldverbinding de dienst worden bijgewoond. 

18. De stoelen in gebouw Calvijn dienen in de gegeven opstelling te blijven staan. 

 
 

 


