
De anderhalve-meter-kerkdienst 

Het moderamen en adviseurs uit de kerkenraad heeft gesproken over een protocol voor de 
anderhalve-meter-kerkdienst. 
Vanaf DV 1 juni mogen erediensten plaatsvinden met maximaal 30 personen in een 
kerkgebouw. 
Vanaf DV 1 juli  mogen erediensten plaatsvinden met maximaal 100 personen per 
kerkgebouw. 
 
Er is besloten dat vanaf 1juni – 2e Pinksterdag- er uit elke wijk 2 personen zullen worden 
uitgenodigd om een dienst bij te wonen. De wijkouderling zal voor elke dienst twee mensen 
uit zijn wijk vragen. Zo willen wij een begin maken met de verruiming van het aantal 
bezoekers van een kerkdienst. 
 
Per DV 1 juli hopen wij dat de norm ruimer mag worden tot !00 personen.  
Wij willen daarvoor de leden op alfabetische volgorde van achternaam gaan vragen. Dit zal 
iedere week in de Nieuwsbrief vermeld worden. 
 
Essentieel is dat alle potentiële bezoekers van kerkdiensten zich verantwoordelijk weten 
voor zichzelf en voor de ander.  

a. Als men zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen van corona-infectie heeft, dan mag 
men niet naar de kerk komen.  

b. Als gezinsleden koorts hebben mag men niet naar de kerk komen.  

c. Als men zelf verkoudheidsklachten heeft mag men niet naar de kerk komen.  

d. Bovendien gelden de inmiddels gebruikelijke aanwijzingen van het RIVM als 
gedragsnormen in de kerk. Zo geldt ook in de kerk een strikte 1,5 meter afstandsnorm. 
 
Wij hebben de regels voor een anderhalve-meter-kerkdienst in een protocol vastgelegd. 
Hieronder geven wij een verkorte samenvatting met de punten, waaraan u zich in de kerk 
moet houden : 
 
 
 
Samenvatting protocol GG Amersfoort voor de bezoeker van een kerkdienst:  
 
Algemeen:  
Deze rubrieken zijn samengevat aan de hand van de richtlijnen voor de bezoeker van een 
kerkdienst:  

Algemeen:  

• Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen.  

   Er geldt een strikte 1,5 meter afstandsnorm. 

• Als u tot een risicogroep behoort, kwetsbaar bent en/of (een huisgenoot) 
ziekteverschijnselen heeft (niet lekker, koorts, verkoudheid), blijft u thuis.  

• Ouderen ouder dan 75 jaar en de kinderen tot 4 jaar blijven thuis. Er is geen kinderoppas in 
het kerkgebouw tijdens de kerkdienst. Ook geen oppas regelen in de eigen wijk. 

 



Toelaten kerkbezoekers: 

• De kerkenraad heeft besloten dat ouderen van 70 tot 75 jaar naar de kerk mogen, indien 
zij geen gezondheidsklachten hebben. 

• Per dienst zal een beperkt deel van de kerkleden worden uitgenodigd via de Nieuwsbrief 
en website. 

• De collecten blijven digitaal via de knop op de website van de kerk. 

 

Binnenkomst:  

• Bij binnenkomst wordt u door (hulp)koster bij, en vanaf de kerkdeur begeleid. Houd een 
onderlinge afstand van 1,5 meter met andere personen aan.  

• Houd uw verplaatsing zo minimaal als mogelijk. Maak geen gebruik van garderobe of 
kapstok (jassen op lege bank voor u). Ook toiletbezoek bij voorkeur thuis. 

• Voor alle kerkbezoekers geldt: Desinfecteer uw handen bij de hygiënezuil in de hal. 

• De kosters zorgen voor indeling zitplaatsen, en de kosters wijzen vanuit de beide paden 
ieder een plaats. Per gezin of huishouding bij elkaar. 

• Loop door volgens aanwijzing van de bevoegde (hulp)koster, en neem de u aangewezen 
plaats in.  

 

Verblijf:  

• Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de 
huiselijke situatie.  

• Houd de verplaatsing van personen gedurende uw verblijf zo minimaal als mogelijk. 
Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij voorkeur 
thuis).  

 

Vertrek:  

• Verlaat uw plaats op aanwijzing van (hulp)koster. Een looproute is aangegeven, uitgaande 
van eenrichtingsverkeer.  

• Na het verlaten van de kerk: Begeef u naar uw woning. Geen sociale ontmoetingen in en 
om de kerk. Er wordt op gelet en gehandhaafd door de overheid. 

 

 


