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Kort spoorboekje 
Gereformeerde kerk Sliedrecht 
kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten. 
 
In mei 2020 
- Er worden digitale vieringen gehouden. Alle fysieke activiteiten zijn afgelast 
 
Vanaf 31 mei 2020:  
Diensten en activiteiten met max. 30 deelnemers 
Alle activiteiten mogen weer plaatsvinden met maximaal 30 deelnemers (als dat kan volgens het 
maximaal aantal veilige plaatsen in het gebruiksplan) en met inachtneming van de basisregels. 
- Kerkdiensten 
 Aanwezig: Voorganger, 1 ouderling, 1 diaken, 1 koster, muzikant (en) en technici. + 7 extra mensen + 
 coördinator. 

• Mensen kunnen zich opgeven en worden ingeroosterd.  

• We oefenen met de routing, het reserveren en bevragen op de gezondheid gaat vooraf. 

• Gemeentezang wordt toegestaan. Omdat het aantal kerkgangers beperkt is, de ruimte hoog en de deuren gaan 
tijdens de dienst opengaan. 

- Vergaderingen in De Voorhof. 
- Andere activiteiten 
 
Vanaf 1 juli 2020 
Activiteiten met maximaal 100 deelnemers 
Alle activiteiten mogen weer plaatsvinden met maximaal 100 deelnemers met inachtneming van de basisregels. 

• Kerkdiensten 
 We zetten de digitale vieringen vooralsnog voort tot september 2020. 

• Aanwezig: Voorganger, 1 ouderlingen, 1 diakenen, 1 koster, muzikant (en) en technici. + 7 extra mensen + 
 coördinator.  
 Mensen kunnen zich opgeven en worden ingeroosterd. Zij worden vooraf bevraagd en nemen de regels in acht en 

volgen de aanwijzingen van de coördinator. Voel je vrij dit ook te doen via marielleverwoerd@xs4all.nl. 

• Vergaderingen in De Voorhof. 

• Andere activiteiten 
 
Basisregels voor de Gereformeerde Kerk Sliedrecht 

• We volgen de richtlijnen van het RIVM en nemen de adviezen van de PKN ter harte. 

• Er wordt 1,5 meter afstand gehouden. Het kerkgebouw en De Voorhof zijn hierop ingericht.  

• Heb je koorts, ben je ziek, hoest je of heb je andere klachten, twijfel je, blijf thuis. Heeft een huisgenoot één van de 
genoemde klachten, blijf thuis. Maak een goede afweging voor je eigen gezondheid en die van een ander, zeker als je 
tot de kwetsbare groep hoort. 

• Maak altijd een afweging of er ook digitaal een vergadering of activiteit door kan gaan. 

• Kan een fysieke bijeenkomst uitgesteld worden, of digitaal, overweeg dit. 
 
We volgen de ontwikkelingen rond het virus en de maatregelen van de overheid. Dat houdt in dat het per week zou 
kunnen wijzigen. In voorkomende gevallen beslist het regieteam of de kleine kerkenraad. 
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Protocol Gereformeerde kerk Sliedrecht  
kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten 
 
De details: 
 

Erediensten 
Algemeen 

• De kerkzaal is ingedeeld. Beneden met 1 stoel of 2 stoelen naast elkaar op 1,5 meter. Mensen uit hetzelfde 
huishouden mogen op de 2 stoelen naast elkaar zitten. 6 gezinnen met meer dan 2 mensen kunnen op de galerij 
plaatsnemen. 

• Vooraf moet er gemeld worden als je komt en er wordt gewezen op de gezondheidsregels. En er wordt 
gecheckt. 

• Bezoekers zijn uiterlijk 10 minuten voor tijd bij De Voorhof aanwezig. Ingang altijd via De Voorhof. 

• Er zijn 2 coördinatoren per dienst nodig. 1 om de mensen te ontvangen (en te bevragen) en 1 om de mensen 
naar hun plaats te brengen. In de oefenperiode staan er stoelen aangewezen die gebruikt kunnen worden en 
kan misschien met 1 coördinator af. 

• Er wordt altijd vanuit de Oostkant gevuld, zodat er niet voor elkaar langs gelopen hoeft te worden. 

• Er zullen altijd minder dan 30 en 100 mensen op de lijst staan. Zo voorkomen we overschrijding van de 
maximale aantallen. 

• Het is mogelijk om voor sommige diensten bewust mensen uit te nodigen. 

• Er worden geen diensten kort achter elkaar gehouden. 

• Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt worden. Toiletten dienen na afloop van 
iedere kerkdienst te worden schoonmaakt door de koster. We zorgen voor zover mogelijk voor extra 
reinigingsmiddelen zoals hygiënedoekjes die bezoekers kunnen gebruiken voor deurklinken en toiletbrillen. 

• De collecten blijven voorlopig digitaal 

• De kinderopvang en de kindernevendienst worden tot 1 september niet fysiek opgestart. Wel krijgen de 
kinderen alle ruimte om te tekenen en te puzzelen. 

• Het Heilig Avondmaal kan worden gevierd in de kerkzaal. De Diaconie heeft hiervoor een plan. 

• De Doop kan worden bediend. De manier waarop wordt kortgesloten en goedgekeurd door alle betrokkenen. 

• Voor belijdenis en bevestigen van ambtsdragers en het zegenen van verbintenissen kan de knielbank worden 
gebruikt. Voorganger sluit dit kort met de betrokkenen en zorgt voor extra hygiëne tijdens de dienst. 

• Het consistoriegebed wordt weer verplaatst naar de kerkenraadskamer en zal ca 5 minuten voor tijd met de 
ambtsdragers plaatsvinden. 

• De buitendeuren blijven open tijdens de dienst. 

• Voor en na de dienst gaan de deuren van de hoofdingang en de deur bij De Voorhof open voor de ventilatie, 
minimaal een half uur. 

 
31 mei – 31 augustus 2020 
Aanwezig: Voorganger, 1 ouderling, 1 diaken, 1 koster, muzikant (en) en technici. + 7 extra mensen + coördinator. 

• Mensen kunnen zich opgeven en worden ingeroosterd. Bij bijzondere diensten maximaal 25, bij een uitvaart,  
maximaal 30. 

• Bij binnenkomst via De Voorhof desinfecteer je je handen.  

• De bezoekers zonder taak nemen de jassen mee naar binnen. 

• De plaats wordt gewezen door de coördinator van dienst. 

• Er wordt meegezongen met de beamer (‘s ochtends) en ’s avonds met het liedboek, die ligt klaar op je stoel. De 
koster legt de boeken neer voor de avonddienst en ruimt ze na de dienst weer op. 

• Na de dienst gaan de bezoekers via de hoofdingang weer naar buiten. Houd rekening met 1,5 meter afstand. 

• Er is vooralsnog geen koffie of thee voor of na de dienst. 

• Bij de hoofdingang komt een bord dat dit geen ingang is. (moet nog geregeld worden) 

• Bij de mededelingen wordt aangegeven dat de uitgang de hoofduitgang en de zijuitgangen zijn. 

• Na de dienst worden de stoelen waarop gezeten is en de preekgestoelten door de koster schoongemaakt 
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1 juli - 31 augustus 2020 
De Gereformeerde Kerk Sliedrecht houdt in ieder geval tot september digitale kerkdiensten. Bij gewone diensten 
houden we in principe een maximum van 25. Bij bijzondere diensten als doop, belijdenis, bevestiging ambtsdragers en 
uitvaarten kan er opgeschaald worden naar 100.  

 
Vergadering en activiteiten 
Vergaderingen 
Vanaf juni mogen er weer vergaderingen van maximaal 30 personen in De Voorhof plaatsvinden. Maak altijd de 
afweging die volgens de basisregels gelden. De regels van het RIVM zijn onverminderd van toepassing. 
De grote zaal in De Voorhof is ingericht. Voor een overleg met maximaal 3 personen kan de Consistorie worden 
gebruikt. In de grote zaal staan nu 20 stoelen, die op 1,5 meter kunnen worden aangevuld met 4 losse stoelen. Als je 
met minder ben, kan je door slim te gaan zitten een kring maken. 
Koffie en thee mogen geschonken worden in papieren bekertjes, die zelf weg worden gegooid. 
 
Bij het plannen van een vergadering 

• Heb je vooraf iemand aangewezen die na de vergadering de toiletten en de gebruikte tafels en stoelen schoonmaakt. 

• Geef je onderstaande regels mee. 

• De voorzitter is ruim op tijd om aan te geven waar mensen moeten gaan zitten. 

• De vergadering is ingepland in de agenda van de kerk. 
 

De regels: 

• Er is geen koffiepauze, dus bij lange vergaderingen, neem je eigen flesje water mee. 

• Als je binnenkomt, desinfecteer je je handen 

• Je maakt zo min mogelijk gebruik van de toiletten 

• De vergaderzaal is ingericht, hier wordt niet mee geschoven 

• Je neemt je jas mee naar je stoel 

• Je gaat via de grote open ruimte naar je door de voorzitter aangewezen stoel. 
 
Na de vergadering worden de tafels en stoelen van de vergaderzaal schoongemaakt en ook het toilet. 
 
Activiteiten 
In principe kunnen er vanaf 1 juni weer activiteiten plaatsvinden tot maximaal 30 mensen. Nadruk ligt op ontmoeting en 
gemeenteopbouw. Activiteiten worden gemeld. 
De regels voor de vergadering zijn ook van toepassing op de activiteiten. Tenzij het om spontane ontmoetingen gaat. De 
bovenzaal is niet ingericht. Boven worden de regels van het RIVM ook opgevolgd. Deze zijn onverminderd van 
toepassing. Na de activiteit maakt de organisator de tafels en stoelen van de ruimte schoon en het toilet. Het 
toiletgebruik is niet boven, maar beneden. 
 
Bij uitzondering: activiteiten met 30-100 personen in juni 
In een uiterst geval, alleen als een andere of later interventie geen oplossing biedt, kan in juni een bijeenkomst (met 
inachtneming van de basisregels van het gebruiksplan) tot 100 personen worden gehouden. Dit kan alleen als de 
continuïteit van het werken van/in de gemeente onaanvaardbaar in gevaar. In zo’n geval wordt de voorzitter van de 
betreffende veiligheidsregio over de noodverordening op de hoogte gesteld. 
 

Pasoraat en bezoekwerk 
Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om pastorale bezoeken door de vrijwilligers fysiek doorgang te laten gaan. 

• Wees hierbij uiterst voorzichtig, hou je aan de regels van het RIVM en het verzorgingshuis, wooncomplex of instelling 
waar het gemeentelid woont. Zorg dat dit met wederzijdse toestemming gebeurt. 

• Overweeg een wandeling op 1,5 meter afstand. 

• Het digitaal, telefonisch en schriftelijk pastoraat blijft in veel gevallen een goed alternatief, of maakt onderdeel uit 
van het totale pakket van de pastorale zorg. 
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Overige zaken 
 
Hygiëne 
De toiletten worden zo min mogelijk gebruikt. Maar als het toch nodig is, alleen de toiletten op de begane grond. Deze 
worden na elke activiteit door de organisator schoongemaakt. 
De toiletten boven worden niet gebruikt. 
De tafels, stoelen (De Voorhof), stoelen en spreekgestoelten (Kerkzaal) worden na elke activiteit of dienst 
schoongemaakt. 
 
Huur van de kerkzaal 

• Tot 1 juli wordt de kerkzaal en De Voorhof niet verhuurd. 

• Na 1 juli wordt geadviseerd het niet te doen, maar er kunnen redenen zijn het wel te doen. Dan moet er een 
goede afweging zijn tussen waarvoor de kerkzaal wordt gebruikt en hoever wij als gemeenschap al gaan in onze 
activiteiten. Verder dienen er goede afspraken gemaakt te worden. 

 


