
 
 
 

8  Corona protocol Hervormde Gemeente Tholen  
             (versie 8 juli 2020 (op basis PKN protocol versie juli 2020) 

Inleiding 

Er zijn zoveel kerkgangers (exclusief medewerkers) aanwezig bij de kerkdiensten, als de capaciteit 
van de kerk toelaat. We hopen dat het verder verruimd kan worden want voor onze gemeente is de 
capaciteit niet toereikend. We blijven onze diensten dan ook een online uitzenden, zodat iedereen 
betrokken blijft. 

We zingen als gemeente op ingetogen wijze en volgen het protocol voor samenzang van de PKN van 
7 juli 2020. We richten de samenzang zodanig in dat we in de veilige zone van de risicotaxatie blijven 
zoals de PKN die gebruikt (taxatie van EHBV, eerste hulp bij ventilatie).  

Conform het advies van de Protestantse Kerk in Nederland is het protocol Hervormde Gemeente 
Tholen opgesteld onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Bij dit protocol behoort het 
Gebruiksplan Kerkgebouw en het Gebruiksplan De Wingerd.  

Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, 
kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. Deze maatregelen zijn te vinden 
via www.rijksoverheid.nl. Deze voorschriften kunnen worden bijgesteld met als gevolg ook de 
richtlijnen van de PKN en van dit protocol. 

Gebruiksplan  

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het opstellen van de gebruiksplannen. De kerkenraad heeft 
een werkgroep aangesteld om de maatregelen verder te doordenken c.q. uit te voeren. De 
eindverantwoordelijkheid voor het gebruiksplan ligt bij de kerkenraad.  

De gebruiksplannen zijn in geprinte versie aanwezig in de gebouwen. 

Een aantal onderdelen van het gebruiksplan komen onderstaand aan de orde.  

De eredienst 
 
Voor en na de kerkdienst  

 Voor iedere kerkdienst is een koster coördinator die wordt bijgestaan door gast-dames en 
- heren. De kosters zien toe op de maatregelen die getroffen zijn. Zij geven aan waar mensen 
wel/niet mogen zitten of lopen.  
Bij de ingang van de kerk staat tenminste één persoon die mensen begroet en vraagt naar de 
gezondheid. Mensen met corona-gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken. Bij het 
aanmelden wordt ook naar de gezondheid gevraagd. Op de website staat informatie over de 
gang van zaken en de speregels. Deze informatie is ook bij de ingang van de kerk aanwezig. 

 De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een 
activiteit mag bezoeken. Voor de meest actuele voorschriften zie: de website van de 
Rijksoverheid. 
Kerkgangers bepalen zelf of ze de dienst willen bezoeken. Bij de overwegingen gaat 



 
 

het naast het belang van de eigen gezondheid, zeker ook om het gezondheidsbelang van de 
mede kerkgangers. Zie ook het advies van de overheid: voorschriften van de rijksoverheid 
met betrekking tot risicogroepen (www.rijksoverheid.nl.) 

 Het aantal kerkgangers is beperkt tot de capaciteit van het gebouw. Er morgen daarnaast de 
volgende medewerkers aanwezig zijn: voorganger, ouderling van dienst, organist, koster, 
enkele coördinatoren, enkele technici (voor online kerkdiensten) en enkele musici. 

 Om het maximaal toegestane aantal aanwezigen niet te overschrijden wordt er gewerkt met 
een reserveringssysteem. Alle gemeenteleden worden geïnformeerd over de werkwijze. 

 
Binnenkomst en uitgang van het kerkgebouw: Bij de ingang worden de looproute, de 
wachtplaatsen en welke uitgangen er worden gebruikt aangegeven. Bij de ingang staan 
ontsmettingsmiddelen, evenals bij de toilet, die alleen in hoge nood gebruikt mag worden.  

 Hygiëne/reinigen: In het gebruiksplan is aandacht voor hygiëne en veiligheid in de kerk en de 
nevenruimtes. 

De kerkzaal  

Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal zijn:  

 Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.  
 Huisgenoten  mogen bij elkaar zitten. Onder een huishouden verstaat het RIVM echtgenoten,  

ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres wonen. Woongroepen, 
tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet één huishouden. 

 Voor iedere kerkganger dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten.  
 alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, kerkenraadsleden,  organisten, kosters, enz.) 

ook tijdens de dienst de anderhalve meter afstand bewaren.  
 In het gebruiksplan staat hoe de kerk wordt verlaten: bank voor bank en via verschillende 

uitgangen.   
 De ruimtes die niet gebruikt worden zijn afgesloten. 

 
 
 

Wat mag niet?  
Meerdere diensten direct achter elkaar laten 
plaatsvinden. 

Meerdere groepen mensen gelijktijdig in diverse zalen 
in het kerkgebouw plaatsen.  

Dit omdat de hygiënemaatregelen dan niet in acht 
genomen kunnen worden en omdat de logistiek rond 
het gebouw (parkeren, aanrijden) dan een obstakel 
vormt. 

Wat kan wel?  

Meerdere diensten op één dag in 
één kerkgebouw zijn mogelijk, als 
ze maar op verschillende dagdelen 
plaatsvinden. Er moet een uur  
tussen de diensten genomen 
worden om het gebouw voldoende 
te ventileren. 



 
 
Bediening van de sacramenten  

De komende tijd zullen in afwachting van nadere richtlijnen en besluit van de kerkenraad 
geen sacramenten worden bediend. 

Advies PKN inzake overige diensten als huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten 
van predikanten en/of kerkenraadsleden, rouwdiensten 

De kerkenraad besluit per individuele dienst over het houden van deze diensten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


