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Maatregelen ivm. corona voor kerkcentrum Goede Rede, dd. 24 november 2020
  

Document historie

v01 26 mei 2020: 
- de BHC is samengekomen om te bespreken hoe Goede Rede geschikt gemaakt kan worden om 

aan de anderhalve meter-eisen te voldoen. Hierbij zijn de landelijke richtlijnen van PKN en RK als
basis gebruikt. 

- de BHC is met een voorstel gekomen dat als uitgangspunt dient. Onderstaand de procedures, 
protocollen en aanpassingen aan het gebouw. De beide eigenaren staan achter de genomen 
maatregelen.

v02 11 aug 2020: de maatregelen zijn aangepast n.a.v. versoepeling van de maatregelen per 01 juli.

v03 24 aug 2020: de wijziging betreft een update van enkele maatregelen.

v04 07 sep 2020: betreft het toevoegen van de ontheffing van de 1,5m maatregel bij oa. doop en 
zegenen.

v05 14 okt 2020: 
bij In het kort: 

- koren moet zijn koorzang; 
- geen koffie moet zijn: geen koffie en ontmoeting; 
- verwijderd: bij voorkeur buiten

bij 1. Planning:
- toegevoegd bij max aantal zitplaatsen: ivm. de 1,5m regel; 
- per 30 aug hervatting fysieke vieringen; 
- per 11 okt max aantal bezoekers verlaagd naar 30.

Bij 2. Protocol: 
- toegevoegd: bij binnenkomst controle op aanmelden en stellen gezondheidsvragen; 
- toegevoegd: dragen van mond/neus-masker; wordt dringend geadviseerd, maar is niet verplicht;

het advies geldt voor bezoekers en ambtsdragers. Bij voorkeur continue dragen, maar zeker bij 
verplaatsing voor, tijdens of na de dienst.

- verwijderd: basis regels in Engelse taal; is niet beschikbaar en vooralsnog niet nodig.
- toegevoegd bij RK communie: zij die meewerken aan voorbereiden en uitreiken vooraf hun 

handen desinfecteren of (wegwerp) handschoenen dragen; hosti dopen in wijn, niet uit beker 
drinken; daarna handen desinfecteren. Bij uitreiken kan gebruik worden gemaakt van een 
(kuch)scherm.

- Bij 4. Toegang:
- verwijderd zinnen na communicatie; dezelfde info staat in 2. Protocol.

v06 29 okt 2020:
- toegevoegd; 5. Maatregelen voor vergaderingen en bijeenkomsten, anders dan kerkdiensten en 

vieringen
- consumpties
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v07 24 nov 2020:
- toegevoegd: minimale tijd ná en tussen diensten om te luchten
- toegevoegd: mondkapjes plicht per 01 december 2020
- verwijderd: hfst “in het kort” en pt 1 planning, aangepast aan actualiteit
- toegevoegd: 1. Verantwoordelijkheden
- toegevoegd: bij gelijktijdige diensten in kerkzaal en kapel, zijdeur in Torensteeg gebruiken voor 

betreden en verlaten van de kapel.

In het kort:

- Kerkgangers dienen zich vooraf aan te melden
- Ingang uitsluitend via voordeur (Kerkgrachtzijde)
- Uitgang uitsluitend via achterdeur (Redewaardzijde) + nooduitgangen in 

geval van ontruiming
- Kom ruim op tijd; ontvangst en begeleiding nemen meer tijd dan normaal
- Bij binnenkomst handen ontsmetten
- Stellen van gezondheidsvragen
- Geen koorzang,  geen samenzang, geen koffie en ontmoeting na afloop
- Toiletgebruik beperken tot een minimum
- Na toilet gebruik desinfectie van deurkrukken, kranen en handen
- Alleen altaar/avondsmaaltafel gebruiken, geen lessenaar, geen 

handmicrofoon
- Altaar/avondsmaaltafel en omgeving microfoon ontsmetten na iedere 

spreker
- Voldoende tijd in acht nemen om te luchten ná en tussen diensten
- Desinfectie van stoelleuningen en andere door handen aangeraakte 

oppervlakken na iedere bijeenkomst
- Geen collecte in de kerkzaal tijdens de dienst, maar schaal op tafel bij 

uitgang; vermijd filevorming

1. VERANTWOORDELIJKHEDEN

- de BHC is verantwoordelijk voor het opstellen, uptodate houden, verspreiden en 
uitleggen/toelichten van het protocol, zowel voor de eigen kerkgenootschappen (PKN en RK),
als huurders.

- de kerkgenootschappen en huurders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en het 
handhaven van het protocol.

2. SAMENVATTING

 Per 11 oktober max aantal bezoekers in kerkzaal verlaagd naar 30.
 Per 11 oktober vergaderingen zoveel mogelijk digitaal. Als dat niet mogelijk is dan max 4 

personen in een fysiek overleg. Dat geldt voor álle ruimten in Goede Rede
 Uitvaarten: maximaal 100 mensen
 Huwelijken: maximaal 30 mensen
 Doopdiensten: maximaal 30 mensen

3. PROTOCOL

 Bij verkoudheidsklachten of koorts: thuisblijven
 Houd voldoende afstand (1,5 m)
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 Geen handen schudden voor en na de dienst
 Niezen en hoesten in elleboog
 Gebruik papieren zakdoekjes; deze direct na afloop van de dienst in afvalbak doen en 

handen wassen/desinfecteren

 Tijdens diensten; geen crèche, geen kindernevendienst. Inrichting en karakter 
diensten/vieringen niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar.

 Bij ingang hangt/staat poster waarop de basis maatregelen zijn vermeld; protocol 
beschikbaar op papier.

 Bij binnenkomst handen desinfecteren.
 Bij binnenkomst controle op aanmelden en stellen gezondheidsvragen (triage). Wanneer 

een bezoeker verkoudheidsklachten heeft of dit wordt geconstateerd, dan kan/zal hem of 
haar de toegang worden geweigerd. De instructie is zoals hierboven is aangegeven nl.: 
bij verkoudheidsklachten of koorts: blijf thuis!

 Het dragen van een mond/neus-masker door kerkgangers en ambtsdragers is per 01 
december 2020 verplicht bij staan of verplaatsen vóór, tijdens of ná de diensten, 
vieringen, vergaderingen en alle andere bijeenkomsten.

 Indien liturgie beschikbaar, deze op stapel leggen en door bezoekers zelf laten pakken.
 Geen garderobe, dus mensen komen zonder jas, nemen hem mee naar binnen op schoot 

of houden hem aan.
 Geen gebeden- of intentieboek bij ingang. Intenties aanleveren op losse papieren of 

digitaal.
 Diensten max. rond 45 min, om toiletgebruik zoveel mogelijk te beperken.
 Werken met systeem voor aanmelding (zie punt 4).
 Communicatie over maatregelen met alle gebruikers en huurders van Goede Rede.
 Geen samenzang.
 Koorzang met max 4 zangers en begeleiding.
 Bij koorzang mag door kerkgangers niet worden meegezongen.
 Geen koffie en ontmoeting na afloop. 
 Extra voorzichtigheid is geboden bij mensen boven de 70 jaar!
 Avondmaalsviering: schenken/drinken uit bekertje per persoon; brood afnemen van 

schaal ipv aanreiken.
 Communie: hostie van schaal laten pakken of indien wordt aangereikt, dan moeten zij die

meewerken aan voorbereiden en uitreiken vooraf hun handen desinfecteren of (wegwerp)
handschoenen dragen; hostie dopen in wijn, niet uit beker drinken; daarna handen 
desinfecteren. Bij uitreiken kan gebruik worden gemaakt van een (kuch)scherm.

 Doop en zegenen: alhoewel de anderhalve meter afstand tussen mensen leidend is en 
blijft, kan een voorganger bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze 
afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks 
(in)zegening en ziekenzalving.

4. INRICHTING GEBOUW + LOOPROUTE KERKZAAL EN KAPEL

 Kerkzaal en Kapel: alleen aantal toegestane stoelen op 1,5 meter van elkaar.
 Leden van 1 gezin mogen naast elkaar zitten; verder uitsluitend op 1,5 m afstand van 

elkaar.
 Looproute onder begeleiding van gastvrouw/-heer; zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer; 

geen kruisende lijnen.
 Ingang alleen via voordeur (zijde Kerkgracht).
 Geen gebruik van garderobe; jas thuislaten, jas mee naar binnen nemen of aanhouden.
 Ingang alleen via grote zaaldeur naar Kerkzaal (zijdeur naar garderobe afsluiten)
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 Bij binnengaan Kerkzaal; onder begeleiding van gastvrouw/-heer, vanaf liturgisch 
centrum (voorste rij, vullen van rechts (orgelzijde) naar links, daarna volgende rij van 
rechts naar links, etc.

 Voorganger en ambtsdragers maken voor en na de dienst gebruik van vergaderzaal 3 of 
pastoreskamer in geval van dienst in kapel.

 Andere ruimten afsluiten of max. aantal toegestane mensen vermelden; 
 Gebruik van toilet zoveel mogelijk beperken. Volg de aangegeven instructies.
 1 dames- en 1 herentoilet en invalidentoilet in gebruik; de andere toiletten zijn 

afgesloten. 
 Alléén vaste avondmaalstafel/altaar-microfoon gebruiken, geen handmicrofoon
 Verlaten kerkzaal na afloop dienst; vanaf achterste rij via grote zaaldeur naar hal en door 

naar buiten; filevorming vermijden.
 Voor de Kapel gelden dezelfde regels als voor de Kerkzaal, echter ivm. de smalle gang en 

de kleinere ruimte is nog meer discipline en toezicht nodig.
 Bij binnengaan van de Kapel; vanaf liturgisch centrum, steeds van rechts naar links, van 

voren naar achteren.
 Bij gelijktijdige diensten in Kerkzaal en Kapel dienen bezoekers van de Kapel de zijdeur in 

de Torensteeg te gebruiken voor zowel binnenkomst als vertrek.
 Bij verlaten Kapel; van achterste rij links naar achterste rij rechts, enzovoort, van 

achteren naar voren.
 Uitgang uitsluitend via achterdeur (zijde Schoolwerf).

5. TOEGANG

 Bezoekers moeten zich met aanmelden en worden geregistreerd *); bekendmaken via 
Communicatiebrief en website; ook maatregelen en protocol daarin vermelden. 

 Zorg ervoor dat ook mensen die geen internet hebben worden geïnformeerd.
 Zorgen dat bij de voordeur geen file ontstaat mbv gastvrouw/-heer
 De mensen die zijn aangemeld en kunnen komen, krijgen een bevestiging met de tijd dat 

ze mogen komen (bijv. in kwartieren). Wanneer ze na aanmelden verkoudheid of koorts 
krijgen dan afmelden en thuisblijven.

 Ook de mensen die niet kunnen komen ivm. bereiken max aantal bezoekers krijgen 
daarover bericht.

*) is niet tbv. bron en contactonderzoek, maar om max aantal bezoekers te reguleren

 Beschikbare communicatiekanalen zijn:
 
 Communicatiebrief
 Website
 Social media
 Briefje op kerkdeur
 Email -> basisgegevens administratie?
 Afroepen kansel
 Pers (Almere deze week)
 Contactpersonen
 Bezoekers/wijkgroepen
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6. MAATREGELEN VOOR VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN, ANDERS DAN KERKDIENSTEN EN 
VIERINGEN

Vergaderzalen en reservering:
 Vergader zoveel mogelijk digitaal
 Vergaderzalen dienen vooraf te worden gereserveerd bij Freddy Lusken, 

freddylusken13@kpnmail.nl, 036-5317566 / 06-53183842
 Voor alle vergaderingen, bijeenkomsten en voor alle ruimten in Goede Rede, geldt een

maximum van 4 personen.

Consumpties:
 Er worden door Goede Rede tot nader order geen koffie, thee of andere consumpties 

verstrekt. Zelf consumpties mee van huis te nemen is toegestaan. De consumpties zijn 
uitsluitend voor eigen gebruik.

7. REINIGING EN ONTSMETTING

 Bij binnenkomst handen desinfecteren
 Na iedere spreker avondmaalstafel/altaar, boekstandaard, microfoonhals desinfecteren
 Toilet na gebruik door gebruiker zelf desinfecteren; deurkrukken, kraan en handen (zie 

instructie)
 Na afloop diensten/vieringen; deurklinken, stoelleuningen, alle contact oppervlakken die 

door bezoekers zijn aangeraakt, desinfecteren door schoonmaakploeg.
 Tijdens een dienst moet er worden gelucht dmv. openzetten van alle binnen- en 

buitendeuren.
 Na een dienst en/of voor een volgende dienste moet minimaal 1,5 uur worden gelucht 

dmv. openzetten van alle binnen- en buitendeuren. Daarbij geldt het tijdstip dat de 
bezoekers van de vorige dienst zijn vertrokken en de bezoekers van de volgende dienst 
binnenkomen. Dus niet de formele aanvangs- en eindtijd van een dienst.

8. OVERIGE

 Voor de taken voor zondagkosters en gastvrouwen/-heren is een aparte instructie 
opgesteld. Deze moet aan de betreffende personen worden geïnstrueerd.

 BHC zorgt er voor dat het gebouw in orde wordt gemaakt en zorgt voor:
 schoonmaak- en ontsmettingsmateriaal
 stoelen op juiste plek zetten
 aanbrengen vloer labels; houd 1,5m afstand
 aanduiding max. aantal mensen in een ruimte
 opstellen en communiceren gebruiksplan
 instructie schoonmaak na gebruik toiletten
 instructie op/bij bar ivm. niet verstrekken van consumpties

Voor RK worden ook specifieke maatregelen beschreven voor bedienaren, lectoren, etc.


