
1 
 

Kerkdiensten vanaf 1 juli 2020 en COVID-19 

Algemeen 

 Vanaf 1 juli mogen er - volgens de versoepelde coronamaatregelen - meer dan 
100 mensen aanwezig mogen zijn in de kerk. Echter wij hebben we er voor 
gekozen om tijdens de kerkdiensten van de zondagen 5 en 12 juli toch nog 
maximaal 100 kerkgangers toe te laten. Als dit goed verloopt dan willen we de 
Noorderkerk vanaf 19 juli weer openstellen voor meer kerkgangers. 

 Er moet, van overheidswege, verplicht gewerkt worden met een 
reserveringssysteem. Alleen de gemeenteleden die zich hebben aangemeld via 
het reserveringssysteem kunnen de betreffende dienst bijwonen. Voor het 
reserveren wordt gebruik gemaakt van de website http://www.kerktijd.nl/  

 Sommige mensen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden als ze 
besmet zijn met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de 
natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd (70 jaar en ouder) en bij 
mensen met een zwakke gezondheid vaak lager is. 

 Mensen met gezondheidsklachten of waarvan hun huisgenoten 
gezondheidsklachten hebben, worden verzocht om thuis te blijven. 

 
Uitleg Kerktijd.nl 

 Kerktijd.nl is een online kerkdienst uitnodigingssysteem waarin iedereen evenveel 
kans heeft om een kerkdienst te bezoeken. Het systeem houdt zelf bij wie het 
langst geen kerkdienst heeft bezocht en daarom als eerste een uitnodigingsmail 
mag krijgen. 

 Gemeenteleden moeten zich online aanmelden en geven het aantal bezoekers 
op. Per kerkdienst wordt van tevoren ingevuld hoeveel kerkgangers welkom zijn, 
de uitnodigingen worden door Kerktijd.nl per e-mail verstuurd. Bij afmeldingen 
worden automatisch extra mensen uitgenodigd. 

 
Voorafgaand 

 Buiten de kerk is er op het kerkplein aangegeven waar de kerkgangers kunnen 
staan en wat de 1,5 meter afstand is. Dit wordt met sjablonen op het kerkplein 
kenbaar gemaakt.  

 Verder wordt er aangegeven wat de looproute is om het kerkgebouw.  

 Vanaf het parkeerterrein achter de kerk is de poort aan de zijde van de 
Oudelandstraat open en kunnen de kerkgangers aansluiten voor de hoofdingang. 

 Alleen de voordeur is open. Alle andere deuren zijn gesloten.  

 Bij de ingang in de hal hangen twee plastic schermen, of één grote, waarachter 
de medewerkers de vragen kunnen stellen aan de kerkgangers of men 
klachten/symptomen heeft. 

 Op de tafels staan de Covid-19 regels in een display. Deze display staat ook bij 
de zij ingang (keuken) voor de medewerkers. Bovendien wordt voor de dienst op 
de beamer een permanente presentatie getoond over de Covid-19 regels.  

 
Voor en na de kerkdienst  

 Voor iedere viering is er een coördinator die er op toeziet dat alle regels zijn en 
worden opgevolgd. 

 De voordeur is open en aan twee statafels staan medewerkers. Zij ontvangen de 
kerkgangers en stellen de gezondheidsvragen. De bezoekers worden er op 
gewezen de handen (verplicht) te ontsmetten voordat zij naar binnen gaan. 

http://www.kerktijd.nl/
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Hiervoor staan er twee zuilen met ontsmettingsmiddel klaar die zonder 
handbediening zijn te gebruiken. 

 Zij geven verder aan dat de jassen op de nabijgelegen stoel gelegd kunnen 
worden en dat ze bij de deur van de kerkzaal worden opgewacht door een andere 
koster/medewerker die hen de plaats(en) aanwijst. 

 De mensen die als eerste de kerk binnenkomen zitten vooraan en ieder ander 
sluit aan op de daarvoor bestemde stoelen. 

 Gezinnen of groepen met meer dan twee personen worden naar de grote galerij 
verwezen en nemen plaats op de aangewezen plekken, beginnend op de voorste 
rijen. 

 Bij het uitgaan worden de kerkgangers door de medewerkers aangewezen 
wanneer zij naar buiten kunnen. Binnen kunnen we niet met elkaar blijven praten. 
Dit geldt ook voor de medewerkers. 
 

Hygiëne/reinigen 

 De kerkzaal wordt na ieder viering gelucht door alle deuren open te zetten 
gedurende een half uur. 

 Alle handgrepen, stoelleningen en deuren worden eveneens gereinigd met 
ontsmettingsmiddel. 

 De microfoons en meubels op het liturgisch centrum worden gereinigd met een 
ontsmettingsmiddel.  

 De microfoon van de lessenaar wordt na gebruik door de ouderling van dienst 
gereinigd door de koster t.b.v. de lector. 

Toiletten 

 Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt worden. 
Toiletten dienen voorafgaand en na afloop van iedere kerkdienst te worden 
schoongemaakt met ontsmettingsmiddelen.  

 Er zijn extra reinigingsmiddelen zoals hygiënedoekjes en een ontsmettingsmiddel 
aanwezig die bezoekers kunnen gebruiken voor deurklinken en toiletbrillen.  

 
De kerkzaal  

 Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 

 De stoelen, in de nieuwe opstelling, geven aan waar de mensen mogen zitten. 
Plaatsen worden aangewezen, er is GEEN vrije keuze. 

 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.  

 Alle medewerkers moeten ook tijdens de dienst de anderhalve meter afstand 
bewaren. 

 
De kerkdienst 

In en rond de kerkdienst is er nog een aantal aspecten waarmee rekening gehouden 
dient te worden, zoals:  

 Muzikale medewerking: bij de opstelling van musici dient met de anderhalve 
meter-regel en andere RIVM-voorschriften rekening te worden gehouden. 

 Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk, omdat het een bron van 
besmetting lijkt te zijn. 

 Collectes: het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Daarom wordt gebruik 
gemaakt van een collecte-app (QR code) en een collecteschaal bij de uitgang. 

 Kinderopvang, kindernevendienst: Ook de kindernevendienst en oppas starten 
aangepast op. Ook hiervoor zijn de voorschriften van het RIVM van toepassing en 
dienen deze voorschriften in acht te worden genomen.  
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Wij heten u weer hartelijk welkom in de Noorderkerk en wensen u 
ondanks deze beperkingen fijne kerkdiensten toe. 


