
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocol Protestantse Gemeente Noordlaren Glimmen voor de kerkdiensten in juli 2020 

 

 

 

VOORAF 

 

1. Uitgangspunt zijn de basisregels die het RIVM opstelt en de adviezen van de landelijke PKN, 

waaronder: 

a. Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest of verhoging tot 38 graden Celsius ? Blijf thuis en ziek uit. Voor uw huisgenoten met en 

zonder klachten geldt ook: blijf thuis. 

De gastheren / gastvrouwen zullen alle bezoekers er op bevragen bij de ingang; 

 

b. De minimale afstand van 1,5 meter geldt als basis voor de opstelling van de stoelen in de 

kerkzaal en voor het ontmoeten van elkaar;  het is niet de bedoeling dat gemeenteleden zelf 

stoelen gaan verplaatsen. Verplaatsing vindt alleen plaats in opdracht van het kerkenraadslid 

dat belast is met de toewijzing van plaatsen; 

 

2. Dit protocol geldt als basis voor de kerkdiensten in de maand juli, die alleen in Glimmen 

zullen plaatsvinden.  

a. Trouw- en rouwdiensten kunnen ook in Noordlaren plaatsvinden. 

De kerkrentmeester die belast is met de verhuur van de kerk voor de  rouw- en 

trouwdiensten kan besluiten of en hoe er afgeweken kan worden van dit basisprotocol; 

b. De predikant wordt geacht een “contactberoep” te hebben en mag zo nodig afwijken van 
het houden van 1,5 meter afstand; 

 

3. Er worden instructies geschreven waarin aandacht wordt besteed aan hygiëne en veiligheid 

en waarin de schoonmaak wordt geregeld. 

 

4. Gemeenteleden worden vooraf via de Nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de gang van 

zaken tijdens de dienst en het protocol is beschikbaar tijdens de dienst. 

 

 



PROTOCOL 

 

 

1. Het maximum aantal mensen dat tijdens een dienst in de kerk aanwezig mag zijn is 50 

exclusief predikant, 4 dienstdoende ambtsdragers (ouderling van dienst + Kerkenraadslid 

voor toewijzing plaatsen, diaken of diaconaal medewerker, 3 kosters, 1 lector en 1 organist / 

pianist. 

Het gebruik van mondkapjes wordt niet voorgeschreven; 

 

2. Mensen komen de kerk binnen via de ingang aan de Kastanjelaan. Na afloop van de dienst 

blijft iedereen zitten tot de ouderling van dienst of dienstdoend kerkenraadslid (zie 4) per rij 

of zitplaats aangeeft welke aanwezigen de kerk mogen verlaten; toiletten mogen worden 

gebruikt; 

 

3. Bij de ingang- en uitgang staan tafels met desinfecterende gel c.q. reinigingsdoekjes, 

waarmee de bezoekers hun handen moeten reinigen bij binnenkomst en desgewenst bij het 

verlaten van de kerk; 

 

4. Naast de ouderling van dienst is een kerkenraadslid aanwezig, die kennis draagt van dit 

protocol. In hoofdzaak is dit kerkenraadslid belast met het toewijzen aan de mensen van een 

zitplaats; 

 

5. Mensen behorend tot een huishouden mogen bij elkaar zitten; 

 

6. Tijdens de dienst is er geen gemeentezang noch een zanggroepje; liturgische responsies en 

gezamenlijk hardop bidden wordt voorlopig vermeden. De liedboeken uit de kerk worden 

niet gebruikt. De liturgie wordt vooraf bij de zitplaatsen neergelegd; 

 

7. Bij de uitgang staan twee schalen voor de collecte. Door middel van een kaartje wordt 

aangegeven welke schaal voor de diaconie is en welke voor het beheer van de kerk; 

 

8. Bij mooi weer is er gelegenheid om buiten koffie te drinken, mits de anderhalve meter door 

de bezoekers in acht wordt genomen. Daarom worden er geen tafels / stoelen klaargezet. Als 

mensen willen zitten kunnen voor hen stoelen uit de grote zaal worden opgehaald. 

Aanwezige kerkenraadsleden zullen hierop attent zijn. 

Koffie/thee wordt geschonken in kartonnen bekers met roerstaafjes en de koffie haalt men 

zelf op bij een buffet, dat buiten wordt opgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van suikerzakjes 

en kuipjes koffiemelk. 

Bij slecht weer is er geen gelegenheid om koffie te drinken en wordt de mensen gevraagd de 

kerk en het kerkterrein z.s.m. te verlaten; 

 

9. Na afloop van iedere dienst zal het Trefpuntgebouw grondig worden schoongemaakt. 

 

10. Dit protocol wordt meegestuurd met de Nieuwsbrief en is in geprinte versie beschikbaar bij 

de ingang; tevens wordt het geplaatst op de website. 

 

11. In geval van twijfel over de uitleg van dit protocol beslist de ouderling van dienst, zo nodig  

na overleg met de predikant. 

 

12. De Kerkenraad zal dit protocol herzien wanneer de landelijke ontwikkelingen daartoe 

aanleiding geven, in ieder geval t.b.v. de diensten in augustus e.v. 

 


