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Oktober 2020 – Plaatselijk protocol (versie 3.3).  
 
Aangezien het Covid-19 virus inmiddels weer sterk in opmars is en het advies om af te schalen naar 
minder bezoekers is besloten om  

a) gezien de grootte van ons gebouw  
b) de optimale verversing van de lucht, staat tijdens de diensten erg hoog aan, waardoor we 
een optimale luchtkwaliteit kunnen garanderen  

af te schalen van drie naar vier groepen en waarbij er dan ook geen extra mensen meer worden 
uitgenodigd zoals voorheen altijd aan de orde was.  

 
Rekening houdend met het protocol en de adviezen van onze landelijke Hersteld Hervormde Kerk  
hebben wij  onderstaand voor onze gemeente aangegeven wat wij van onze bezoekers verwachten 
als ook wat zij van ons als kerkbestuur en koster mogen verwachten. 

 
Een van de voorwaarden is de zogenaamde triage. Wij zijn verplicht om bij binnenkomst daaraan te 
voldoen en een aantal vragen te stellen over de gezondheid van de bezoekers.  
Maar als wij al deze vragen (zie onderstaand) bij binnenkomst nog moeten stellen dan zal dat een 
behoorlijke opstopping veroorzaken. Dit laatste is niet acceptabel en vandaar hebben wij al onze 
leden, door middel van een nieuwsbrief, benaderd en geconfronteerd met deze vragen.  
Bij binnenkomst blijven de leden van het kerkbestuur dan ook vragen naar de gezondheid en of de  
voorwaarden uit de nieuwsbrief zijn gelezen. Tevens of men op al deze vragen nog steeds met NEE  
kan beantwoorden.  
 
Verplichte voorwaarde (triage): 
In de nieuwsbrief zijn de volgende vragen aan de leden voorgelegd en waarvan men bij binnenkomst 
dan aan moet geven deze vragen te hebben gelezen en geen van de genoemde klachten te hebben.   

1. Had u één of meerdere van de onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur? 
a. Hoesten 
b. Neusverkoudheid 
c. Koorts vanaf 38 graden 
d. Benauwdheidsklachten 

2. Hebt u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?  
 Kom pas weer naar de kerk als diegene die het betreft, minimaal 24 uur klachtenvrij is, tenzij er 

sprake is van een corona-infectie. Volg in dat geval de richtlijnen van de Rijksoverheid 

3. Hebt u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)? 
4. Hebt u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en hebt u in de afgelopen 14 dagen 

contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 
5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus 

is vastgesteld? 
 

In de nieuwsbrief is gevraagd om NIET naar de kerk te komen als men één van deze vragen met JA 
moet beantwoorden. Is dat wel het geval blijf dan thuis.   
M.a.w. als u verkouden bent enz. – zie nogmaals de voorwaarden - kom dan absoluut niet naar de 
kerk. 
 
Voor risicogroepen zijn de richtlijnen van het RIVM geldend. Wees als oudere (vanaf 70 jaar) extra 

voorzichtig en ook als u een kwetsbare gezondheid heeft; het kan verstandig zijn om dan voorlopig 

thuis te blijven. 
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Aan iedere bezoeker van 13 jaar en ouder wordt dringend verzocht om zowel bij binnenkomst als  bij 
het uitgaan een mondkapje te dragen. Dit betekent dat u buiten het mondkapje opdoet en zodra u 
gaat zitten afdoet. Bij het einde van de dienst doet u deze in de bank weer op en pas buiten weer af.  
 
De leden van het kerkbestuur en de koster dragen allen een mondkapje.  

 

Een andere voorwaarde bij diensten is dat er geen opstoppingen mogen ontstaan bij de binnenkomst 

en bij het uitgaan en dat de 1,5 meter richtlijn wordt gehandhaafd. 

In de kerk is om die reden dan ook een 1,5 meter belijning aangebracht. Aan een ieder dan ook het 

vriendelijke verzoek om zich daaraan te houden; en blijf met uw hele gezin achter de 1,5 meter lijn 

als de mensen voor u niet verder kunnen. Houd u dus strikt aan de 1,5 meter afstand. Ook als u zelf 

de 1,5 meter maar onzin zou vinden, houd er dan rekening mee dat anderen daar wel graag 

rekening mee willen houden en zich er aan kunnen ergeren als u dat niet zou doen. 

Dit is trouwens ook buiten de kerk van toepassing. Ook voor buiten de kerk geldt het verzoek om de 
voorgeschreven afstand in acht te nemen. 
 
Om voldoende afstand te garanderen kunnen in de kerkzaal niet alle banken worden gebruikt. 
Vandaar is er een indeling gemaakt waarbij de rijen om en om worden gebruikt waardoor de 
voorgeschreven afstand gewaarborgd is. De rijen die wel gebruikt worden, zijn per zitplaats duidelijk 
gekenmerkt door middel van een sticker met het logo van onze gemeente.  
Ook in de bijzaal staan, als we deze nodig mochten hebben, stoelen opgesteld die per rij ook op 
voldoende afstand achter elkaar staan. 
 
Er zullen diverse hulpkosters aanwezig zijn. Volg hun instructies s.v.p. op. 
 
En… laten we voorzichtig zijn en de richtlijnen van het RIVM op volgen. 

 Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand tot andere mensen. 

 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes in plaats van stoffen en gooi die z.s.m. weg na gebruik. 

 Schud absoluut geen handen. 
 

Aan iedere bezoeker doen we de oproep: houd rekening met elkaar, doe je het niet voor jezelf doe 
het dan voor je medemens.  
 
Om alles in goede orde te laten verlopen verzoeken wij u dan ook, als u volgens het schema aan de 
beurt bent om naar de kerk te mogen, rekening te willen houden met het onderstaande. 
 
 
Bij het komen naar de kerk 
Voor het opgaan naar de kerk is het de algemene regel dat gezinsleden bij elkaar mogen zijn. Tot de 
andere gemeenteleden dient u de 1,5 meter regel in acht te nemen. Ook van belang is om uw 
kinderen bij u te houden, zodat zij de andere kerkgangers niet hinderen. Houd ook bij de kerk 
voldoende afstand als er eventueel veel leden tegelijk naar de deur komen. 
Om de toestroom van kerkgangers zo veel als mogelijk te reduceren staat bij de groepsindeling 
tevens een tijdvak vermeld waarbinnen men bij de kerk wordt verwacht.  
Houd u s.v.p. aan de genoemde tijdzones, wij rekenen op aller medewerking.  
   
Parkeren met auto / fiets bij de kerk 
Ook hiervoor is het van belang de bedoelde afstand tot elkaar te bewaren. Wij verzoeken u dan ook 
om bij het parkeren telkens één parkeerplaats vrij te laten en dus geen auto’s naast elkaar zetten. 
Ook verzoek om alleen op de parkeerplaats bij de kerk te parkeren en niet daarbuiten. 
Bent u met de fiets, zorg dan ook voor voldoende tussenruimte, minimaal 1,5 meter.. 
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Binnengaan van kerkgebouw 
Zoals al aangegeven; wij zijn verplicht om bij binnenkomst te vragen of men niet ziek is.  Leden van 
het kerkbestuur staan bij de ingang om u naar uw gezondheid te informeren. 
 
Een ieder wordt verzocht om bij binnenkomst eerst de handen te ontsmetten. Direct na de 
voordeuren staan er de  zo genaamde ontsmettings of desinfectie dispensers. Door hier de handen 
onder te houden wordt er automatisch wat vloeistof vrijgegeven om de handen te ontsmetten. Ook 
hier voldoende afstand bewaren. Blijf niet wachten of staan praten maar loop zo spoedig mogelijk 
door naar één van de drie hoofdingangen van de kerkzaal. Loop vervolgens zoveel mogelijk door het 
midden van het looppad. 
 
Jassen, paraplus etc. meenemen de kerk in, deze kunnen onder bank of op de bank voor u worden 
gelegd aangezien deze rij banken altijd onbezet zal zijn. 
 
Presentielijsten: 
Conform het protocol zijn we gehouden om per dienst een lijst bij te houden wie er in een bepaalde 
dienst aanwezig was vandaar dat we de gemeente in groepen hebben ingedeeld en per groep 
uitgenodigd zodat we weten wie er aanwezig zijn geweest. 
  
Plaats innemen in de kerkzaal 
Om een gereguleerde en ordelijke binnenkomst te kunnen garanderen zijn alleen de drie 
hoofdingangen, vooraan in de kerk, open. 
In de kerk zijn naast de koster leden van het kerkbestuur aanwezig. Volg hun aanwijzingen op en 
neem de plaats of plaatsen in, die door hen worden aangewezen. 
Helaas kunnen wij u niet garanderen dat u de plaats, waar u normaal gesproken graag wilt zitten, 
kunt innemen. De zitplaatsen en rijen zullen op volgorde van binnenkomst, gerekend vanaf de 
kansel, worden toegewezen. 
Een gezin mag als geheel naast elkaar plaatsnemen. 
Voor de kinderen en voor de jongeren zijn er uitzonderingen m.b.t. de 1,5 meter richtlijn: 

 kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te 
houden; 

 jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot 
personen boven de 18 jaar. 

Deze uitzondering wil zeggen dat de kinderen tot 12 jaar, ook in de kerk, geen afstand meer hoeven 
te houden t.o.v. van de ouderen. 
Jongeren van 13 tot 18 jaar mogen zonder problemen bij elkaar zitten. 
In geval er dan kleine kinderen uit een ander gezin naast u of vlak naast u in de bank plaats nemen 
is dat geen probleem mits de afstand tussen u en de ouderen maar 1,5 meter blijft. 
 
LET OP: op de banken is middels een sticker iedere zitplaats aangegeven waarachter u plaats kunt 
nemen. Een ieder die ouder is dan 18 jaar en niet behoort tot het gezin zal steeds drie zitplaatsen, 
geen vier dus, tussenruimte vrij moeten houden t.o.v. andere gezinnen.  
Ook de zo genaamde grote zaal kan gebruikt worden. Dit laatste gebeurt alleen als we de bezoekers 
niet meer in de kerkzaal kunnen plaatsen. De stoelen staan naast elkaar opgesteld en ook daar 
kunnen gezinnen naast elkaar plaats nemen. Tussen de ouderen van 18 en ouder van een ander 
gezin drie stoelen vrij laten en vervolgens plaats nemen. 
 
Einde dienst - verlaten van de kerkzaal 
Bij het verlaten van de kerkzaal adviseren wij u, om in geval u voorin of halverwege zit, nog even 
rustig te blijven wachten zodat de anderen, die meer naar achteren zitten, als eerste de kerk kunnen 
verlaten. Om bedoelde doorstroming, bij het uitgaan, beter te reguleren zullen de mensen van het 
kerkbestuur, aan het einde van de dienst, aangeven wanneer welke rij de kerk mag verlaten. Door dit 
gefaseerd te doen ontstaat er meer tussenruimte.  
Als uitgang zullen de drie hoofduitgangen en de uitgang bij de grote zaal gebruikt worden. 
 
Verlaten kerkgebouw en verlaten parkeerterrein 
Verlaat zo spoedig mogelijk het kerkgebouw, zodat er geen opstoppingen ontstaan. U kunt, als u dat 
graag wilt, uw handen opnieuw ontsmetten door gebruik te maken van de middelen die daarvoor 
gereed staan. Blijf niet staan praten, dat is wellicht gezellig, maar daardoor hindert u anderen om op 
een veilige wijze naar huis te kunnen. Verlaat ook zo snel mogelijk het parkeerterrein. 
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Ook voor buiten vragen wij de aandacht om de 1,5 meter richtlijn strikt te volgen. Blijf altijd 1,5 meter 
achter anderen ook als het wat langzamer gaat of als de doorloop stokt.  
Ga ook buiten niet in groepjes staan praten want ook dat is helaas niet toegestaan.  
 
Collecten 
In de kerk staan bij de uitgangen die geopend zijn drie collectezakken in rekken waarop duidelijk 
staat aangegeven voor welk doel de collecten zijn. 
 
Toiletbezoek tijdens de diensten 
Laat uw kleine kinderen niet alleen naar het toilet gaan aangezien zij de regels niet goed kunnen 
handhaven. Toiletbezoek voorafgaand aan de diensten is alleen mogelijk als het heel erg dringend 
is. Let er goed op om de 1½ meter regel in acht te nemen. Toiletbezoek tijden de diensten is alleen 
mogelijk, als u op het einde van een bank zit. U kunt tijdens de diensten niet voor andere leden langs 
uw bank tijdelijk verlaten.  
Hoe te handelen als er zich een situatie voordoet als iemand uit het midden van een rij naar het toilet 
moet en wat allen bij zeer hoge uitzondering mag plaatsvinden.   

 De persoon staat op en geeft aan dat hij er uit moet 

 In de richting waar de persoon er uit wil verlaten de mensen de rij en stellen zich op in het 
gangpad met in acht neming van de 1,5 meter regel.  

 De persoon verlaat de rij en de overigen nemen, in de volgorde waarin zij de rij hebben 
verlaten, hun plaats weer in. 

 Bedoelde persoon gaat niet weer terug de rij in, maar volgt de aanwijzing van de 
koster/hulpkoster opvolgt die hem/haar, na het eventuele toiletbezoek, een plaats zal 
aanwijzen. 

 Na het toiletbezoek zorgvuldig uw handen wassen en gebruik maken van het gereedstaande 
desinfectiemiddel. 

 
Kinderoppas en zondagschool 
Inmiddels behoort kinderoppas ook weer tot de mogelijkheden. Wij gaan na hoe daar een praktische 
invulling aan te geven. Verzocht is om tot, uiterlijk zaterdag 4 juli a.s., bij de koster te melden als men  
gebruik wenst te maken van de kinderoppas.     
Er zal tot na de zomervakantie nog geen zondagschool worden gehouden.  
Zie: “Protocol HHG Elspeet m.b.t. kinderoppas”.  

 
Calamiteit / Hulpverlening 
Als iemand tijdens een dienst hulp nodig heeft, is het van groot belang dat de hulpverleners dit op 
een veilige wijze uit kunnen voeren. Wij verzoeken u dan ook, op aanwijzing van de koster, 
hulpkoster of hulpverlener de desbetreffende rij zo spoedig mogelijk te verlaten. U zal door één van 
de hiervoor genoemde personen een plaats worden aangewezen. 
 
Luchtventilatie: 
Omdat er nogal wat discussie is met betrekking tot de luchtventilatie, kunnen wij u aangeven dat in 
de kerk een optimaal veilige luchtventilatie is: Continue wordt van onder de banken verse lucht 
ingeblazen en bovenin de kerk wordt de gebruikte lucht afgezogen. 
Wel moet u er rekening mee gehouden worden dat daarom de temperatuur in de kerk frisser zal zijn 
dan gewend. 
 
Zingen: 
De kerkenraad heeft besloten om de gemeentezang te wijzigen. Er worden per dienst maximaal 3 
psalmverzen gezongen.  
Het zingen gebeurt op een ingetogen wijze, dat wil zeggen zachtjes en niet uit volle borst, en zonder 
bovenstem. 
Opm: de luchtventilatie in het kerkgebouw is optimaal. (zie luchtventilatie) 
 
Aantal diensten 
Vanaf 1 juni a.s. zullen er voorlopig per zondag 3 diensten worden belegd en wel ’s-morgens om 
10:00 uur, ’s-middags om 14:30 uur en ’s-avonds om 18:30 uur. Ook zal er op diverse woensdagen 
om 19:30 uur een dienst zijn. Zie de bijlage “schema kerkdiensten per groep”. 
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Extra personen meebrengen naar de dienst:  
Wij mogen volgens de richtlijnen, die voor de toegang tot openbare gebouwen gelden, alleen de 
personen die zijn uitgenodigd toegang verlenen. Indien u dan extra personen mee wilt brengen naar 
de dienst, bijvoorbeeld in geval verkering of een vriend/vriendin, dan dient u per e-mail toestemming 

te vragen bij onze koster. koster@hhgeslpeet.nl. Als er mogelijkheden zijn om de dienst bij te wonen 

zal hij u daarvan op de hoogte brengen.  
I.v.m. de planning uw aanvraag graag zo vroeg als mogelijk indienen in ieder geval voor de zaterdag 
omdat later ingediende verzoeken vervolgens in de week erop in behandeling worden genomen.  
 
Afmelden: 
Vriendelijk verzoeken wij u, in geval u dienst, waarvoor bent uitgenodigd, om (wettige) reden niet 
kunt bezoeken u af te melden bij de koster. Ook graag afmelden in geval u met vakantie gaat. 
Bij afmelden, liefst per e-mail, graag vermelden welke datum(s) u niet aanwezig bent. 
 
Let op:  
Kom dus niet naar de kerk als uw groep NIET is uitgenodigd. Alleen aangemelde personen mogen 
worden toegelaten 

 
Psalmboeken 
Wij verzoeken u om uw eigen psalmboek mee te brengen en ook weer mee naar huis te nemen. Er 
zullen in de kerk dan ook geen psalmboeken voor gebruik beschikbaar liggen. 
 
Voor alle overige en niet genoemde onderdelen verwijzen wij u naar het protocol van onze landelijke 
Hersteld Hervormde Kerk.    
 
Wij begrijpen ten volle dat de maatregelen, die we helaas in deze situatie moeten nemen, u wellicht 
vreemd overkomen, maar we willen de risico’s voor een eventuele besmetting tijdens de erediensten 
toch zo klein mogelijk maken. 
 
Groepsindeling: 
V.w.b. de groepsindeling vanaf zondag 27 september 2020 tot en met de maand oktober zie 
onderstaand schema. Achter de groepen staan een aantal subgroepen vermeld met daarbij 
aangegeven het aantal minuten voordat de dienst begint. Aan een ieder het vriendelijke verzoek u 
aan deze tijdsindeling te houden zodat de binnenkomst ook zo gereguleerd mogelijk verloopt en er 
geen opstoppingen ontstaan bij de binnenkomst. 
Het schema na oktober komt halverwege de maand oktober via de mail of ligt dan in de kerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:koster@hhgeslpeet.nl
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Hersteld Hervormde Gemeente 
Elspeet e.o. 

Schema kerkdiensten per groep vanaf 18 oktober 2020 

Datum: Tijdstip: Groep: Letterindeling: 
        

zondag 18 oktober 2020 

09:30 uur 1 A tm F 

14:30 uur 2 G tm K 

18:30 uur 3 L tm Schouten 

  

zondag 25 oktober 2020 

09:30 uur 4 Seldenrijk tm  Z 

14:30 uur 1 A tm F 

18:30 uur 2 G tm K 

  

woensdag 28 oktober 2020 19:30 uur   op basis van aanmelden 

  

zondag 1 november 2020 

09:30 uur 3 L tm Schouten 

14:30 uur 4 Seldenrijk tm  Z 

18:30 uur 1 A tm F 

  

woensdag 4 november 2020 
14:30 uur 2 G tm K 

19:30 uur 3 L tm Schouten 

  

zondag 8 november 2020 

09:30 uur 4 Seldenrijk tm  Z 

14:30 uur 1 A tm F 

18:30 uur 2 G tm K 

  

zondag 15 november 2020 

09:30 uur 3 L tm Schouten 

14:30 uur 4 Seldenrijk tm  Z 

18:30 uur 1 A tm F 

  

woensdag 18 november 2020 19:30 uur   op basis van aanmelden 

        

zondag 22 november 2020 

10:00 uur 2 G tm K 

14:30 uur 3 L tm Schouten 

18:30 uur 4 Seldenrijk tm  Z 

  

zondag 29 november 2020 

09:30 uur 1 A tm F 

14:30 uur 2 G tm K 

18:30 uur 3 L tm Schouten 
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Om de aanloop van het kerkbezoek zo veel als mogelijk gereguleerd te laten verlopen zijn de groepen 
verdeeld in een aantal subgroepen. Aan een ieder het verzoek om rekening te houden met de 
onderstaande indeling.    

 

Groeps- en subgroepindeling vanaf 18 oktober 2020 

GROEP 
Alphabetische 
letterindeling 

  

Voor een gereguleerde binnenkomst verwachten u het hieronder vermelde 
aantal minuten voor de dienst  

20- 30 minuten 15 minuten 5 -10 minuten 

voor de dienst  voor de dienst voor de dienst 

1 A tm F A tm Beens Berg tm Coster Cromwijk tm F 

2 G tm K G tm Hooft Hoorn t/m Koetsier Kok t/m Kuijt 

3 L tm Schouten L tm Mulder N tm Renes Rhee tm Schouten 

4 Seldenrijk tm  Z Seldenrijk tm T V tm Wessels Westerbroek tm Z 

 
 
Protocol: 
Voor uw informatie: Indien gewenst kunt u het meest recente protocol altijd raadplegen. Zie doorvoor 
onze website: www.hhgelspeet.nl 
 
 
We hopen en bidden dat er op korte termijn nog meer opening mag komen en dat er weer volledige 
diensten mogelijk zijn zoals we vanouds altijd gewend waren. 
 
We heten u van harte welkom en wij wensen u allen, thuis of wanneer u aan de beurt bent om in de 
kerk te komen, gezegende diensten toe.  
 
 
Voor de overige bijeenkomsten en voor de bijzondere diensten zoals de Heilige Doop en Heilig 
Avondmaal handelen we als volgt: 

 Als er voor onze gemeente geen afwijkende handelingen zijn t.o.v. het protocol van de 
landelijke Hersteld Hervormde Kerk dan worden deze opgevolgd.  

 Wijken de handelingen wel af of zijn er extra handelingen nodig dan zal voor die dienst / 
bijeenkomst een plaatselijk protocol worden opgesteld.  

    
 
Wij wensen u, of u nu thuis meeluistert, of in de kerk aanwezig bent, van harte de zegen van de 
Heere toe. En dat de verkondiging van het Woord, vooral in deze moeilijke tijd, u en de uwen tot 
grote zegen mag zijn voor nu en voor de eeuwigheid. 
 
 
Contact / vragen 
Heeft u vragen over het voorgaande dan kunt u, bij voorkeur per mail, contact opnemen met een van 
de onderstaande personen: 

Koster G.vd Zande    email: koster@hhgelspeet.nl  mobiel: 06 29 43 29 01  

Kerkvoogd C. van Asselt:  email: cvanasselt@hhgelspeet.nl  Mobiel: 06 20 00 56 10  

 
 
Het kerkbestuur 

http://www.hhgelspeet.nl/
mailto:koster@hhgelspeet.nl
mailto:cvanasselt@hhgelspeet.nl

