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PROTOCOL EREDIENSTEN BETHELKERK BINNEN 1 ½ METER MOGELIJKHEDEN 

 

Praktische uitvoering: 

Aan de straatkant van de Bethelkerk staat een muurtje met drie houten hekken. 

Het eerste hek, gezien van de Burg. Heusdenlaan, noem ik hek 1. 

De daarop volgenden zijn dan automatisch hek 2 en 3. 

Zowel op het terrein van de kerk als in de kerk geldt overal eenrichtingsverkeer. 

Dit betekent dat mensen die de kerk ingaan door hek 1 lopen en de goede afstand 

houden. 

Mensen de eerst hun fiets willen stallen gaan door hek 2, stallen hun fiets en lopen 

verder om bij hek 3 naar buiten te gaan om zich aan te sluiten bij de mensen die 

bij hek 1 staan. (Er wordt een erfscheiding gemaakt zodat mensen die hun fiets stallen niet 

direct de ingang kunnen binnengaan.) 
Er moet in het begin toezicht en advies zijn op het buitenterrein. 

Kinderen voor oppas en nevendienst worden via hek 1 en de achteringang (aan de 

kant van de Vlaaring) naar hun oppas- of nevendienst gebracht!! 

Daarna gaan de brengers door de uitgang bij de glazen zaal en hek 3 naar buiten 

om zich aan te sluiten bij de mensen die via hek 1 de kerk in gaan. 

Dit alles voorkomt ook dat er meer mensen in de kerkzaal komen dan is toegestaan. 

 

Binnengekomen wordt gevraagd naar de gezondheid van de mensen en hen 

gevraagd de handen te ontsmetten en zelf ieder een liturgie pakken. 

Verder vertelt men in het kort de verdere gang van zaken. 

De kerkgangers mogen niet zelf de tochtdeuren openen of sluiten. Daar moet 
iemand bij staan. Er wordt handschoenen gedragen door diegene die de deuren 

bedient. 

Alleen de middelste tochtdeuren worden gebruikt. De andere deuren blijven dicht. 

In de kerkzaal wordt men daarna verder geholpen.  

Iedereen wordt begeleid naar zijn/haar plaats. 

De kerk vult zich van voor naar achteren en van buiten naar het midden 

gebruikmakend van het middenpad. Per rij eerst de kant van het orgel en dan de 

andere kant. ( Anders moet het middenpad erg breed worden gemaakt) Er is 

begeleiding bij het binnenkomen en bij het verlaten van de kerk, vergelijkbaar met 

die bij het houden van het Avondmaal. 

Voor de galerij geldt dat mensen die trapleuning nodig hebben wordt aangeraden 

beneden plaats te nemen omdat de trapleuning beter niet kan worden gebruikt. 

 
(Mochten de liturgieën op zijn en daarmee het toegestane aantal mensen in de kerkzaal en galerij is 

bereikt dan is er de mogelijkheid de grote zaal als overloop te gebruiken. 

Dan moet wel de scheiding tussen ingang 1 en 2 worden verwijderd. 

Ook daar bepaalt het aantal beschikbare liturgieën de toegestane hoeveelheid mensen en ook daar 
wordt men begeleid zoals in de kerk. 

Na verloop van tijd, wanneer men gewend is aan deze procedure, kan dit gedeeltelijk aan de 

kerkgangers zelf worden overgelaten.) 



 

Wanneer de kerk uitgaat: 

Eerst gaan de mensen uit de kerkzaal naar buiten door de uitgang bij de glazen 
zaal, daarna de mensen van de galerij. Dit wordt allemaal begeleid en wel op de 

volgende manier: 

We beginnen bij de voorste rij van de kerkzaal aan de kant van het orgel en dan de 

andere kant van die rij en zo naar achteren. Ook hier wordt alleen het middenpad 

gebruikt. Bij de galerij beginnen we bij de achterste rijen.  

Mensen die hun kinderen ophalen doen dat op het moment dat zij naar de uitgang 

gaan en lopen vooraan in de kerk door de consistorie naar hun kinderen om dan 

door de smalle gang naar de uitgang te gaan. 

Bij de uitgang staan de collecteschalen of offerblokken 

De collectegelden worden pas de volgende zondag geteld. 

De voorganger wordt geen hand gegeven. 

 
Algemene regels: 

Van te voren worden de handvatten, tafel, microfoons e.d. schoongemaakt. 

De vaste microfoons mogen alleen met papieren zakdoekjes worden versteld, en 

die moet de spreker bij zich houden Misschien moet de bijbel tijdelijk op de 

liturgische tafel worden gelegd. 

Ook op het liturgisch centrum geldt de 1½ meter regel. Houd hier rekening mee bij 

het plaatsen van de glaasjes water. 

 

De toiletten worden alleen bij uiterste noodzaak gebruikt. 

Toiletten worden voorzien van een deurlabel met tekst “schoon” of “niet gebruiken 

svp”. Mocht het toilet gebruikt zijn dan draait de gebruiker het label om. 

Het toilet mag dan niet meer gebruikt worden tot dat deze is gereinigd (deurklink, 

drukknop, kraan etc.) 
 

Of: 

De mensen zelf de toilet laten ontsmetten zou kunnen wanneer er voldoende vertrouwen is dat 

mensen zich aan de richtlijnen houden die daarvoor in de toiletten worden opgehangen. Er moeten 
in ieder geval papieren handdoeken en voldoende ontsmettingsmiddel in de toiletten aanwezig zijn. 

Die richtlijnen zouden kunnen zijn: 

Ontsmet die delen die u gaat aanraken. 

Na gebruik en handenwassen ontsmet u alle delen die u hebt aangeraakt inclusief de deurgreep aan 
de binnen- en buitenkant. Daarna ontsmet u uw handen opnieuw en verlaat u het toilet. 


