
22 juni 2020 

Protocol bijeenkomsten Hervormde gemeente van bijzondere aard “IRENE” te Zutphen n.a.v. 
corona reglement. 

Ter inleiding: 

Als hervormde gemeente van bijzondere aard “IRENE” te Zutphen zijn wij gewoon om elke zondag 
twee erediensten te houden. Ook tijdens christelijke feestdagen en bid- en dankdag worden in 
gebouw “IRENE” diensten gehouden.  

Door de corona crisis hebben we na 15 maart 2020 geen kerkdiensten meer gehouden. Enerzijds gaf 
de overheid in eerste instantie de maatregel in om alleen maar samen te komen met 30 personen of 
minder en een onderlinge afstand van 1.5 mtr., anderzijds werden we door de PKN geadviseerd om 
geen diensten te beleggen anders dan met een voorganger en de noodzakelijke mensen en dit via 
internet uit te zenden. Voor onze gemeente betekende dit dat we in geen enkele vorm een dienst 
belegd hebben. We hebben onze leden geadviseerd om via internet te luisteren naar onze 
zustergemeente in Apeldoorn, de Eben-Haëzer gemeente. Ook van enkele andere kerken, zoals 
Putten en Ede hebben we de site informatie doorgegeven. Dit alles resulteerde er in dat we toch nog 
Het Woord mochten horen en de zegen daarvan mochten ervaren…. 

Op dit moment zijn de maatregelen door de overheid gering versoepeld, te weten de opstart van 
basisscholen en sportclubs voor de jeugd. Per 1 juni mochten restaurants en cafés onder strikte 
voorwaarden weer open, in de loop van de maand juni gingen ook de overige scholen weer open. Dit 
kon omdat de besmettingen afnamen en de opnamen op de IC’s terugliepen. We gaan er van uit dat 
“de 1,5 mtr. maatregel”  en de “samenkomsten met 100 mensen of minder” (vanaf 1 juli) 
maatregelen nog wel enige tijd van kracht zullen blijven. Vooruit lopend op een versoepeling van de 
regels is dit protocol opgesteld. 

 

Protocol kerkdiensten onder “corona omstandigheden” 

Kerkgebouw “IRENE” staat aan de Schoolstraat 51, 7205 BN te Zutphen en is de plaats van 
samenkomst voor de Hervormde gemeente van bijzondere aard “IRENE” te Zutphen.   

De samenkomsten vinden elke zondag plaats om 10:00 uur en om 17:00 uur en op de christelijke 
feestdagen en op biddag en dankdag. Deze samenkomsten duren gemiddeld 5 kwartier tot 1,5 uur. 

Het kerkgebouw bestaat uit:  

* een entree met een afmeting van 3.00 mtr. x 4.10 mtr. 

* een dames en heren toilet. 

* een keukentje 

*de consistorie met een afmeting van 3.70 mtr. x 5.50 mtr. 

*de kerkzaal met een afmeting van 10.20 mtr. x 8.00 mtr. 

Qua zitplaatsen hebben we, met in achtneming van de 1,5 mtr. regeling, ruimte voor 31 personen  en 
dat betekent dat we naast de noodzakelijk aanwezige personen, 25 kerkgangers kunnen ontvangen. 
De noodzakelijk aanwezige personen zijn: de dominee, een ouderling, een diaken, de organist, de 
kosteres, de opname en geluidsman. Omdat er aan elke kerkdienst veel voorbereiding vooraf gaat, 



kunnen we helaas geen onverwachte gasten ontvangen, en zal bij eventueel onverwacht bezoek de 
toegang geweigerd worden en verwezen worden naar een andere dienst waar men na vooraf 
besproken te hebben, ingedeeld zou kunnen worden. 

Zitplaatsen: 

Om aan de 1,5 mtr. voorwaarde te voldoen zijn er in de kerkzaal in het linker vak (vanuit de 
preekstoel gezien) afhankelijk van de gezinssamenstelling, een bepaald aantal zitplaatsen, en in het 
rechter vak een bepaald aantal zitplaatsen en zal per dienst gekeken worden hoe dit in de praktijk 
ingevuld wordt . We kunnen indien nodig zelfs nog meer dan 1,5 mtr. afstand creëren als de mensen 
uit één gezin bij elkaar gaan zitten, zoals toegestaan. 

De zitplaats van de organist is naast het orgel. De afstand van organist tot dominee bedraagt 2 
meter. De ouderling en diaken gaan voor in de kerk zitten, tegen de muur waar normaal de 
avondmaalstafel staat.  

Door veel overbodige stoelen en tafeltjes uit de kerkzaal te verwijderen is er voldoende ruimte om 
vrij te bewegen binnen de 1,5 mtr maatregel. De stoelen staan normaal enigszins in een gebogen lijn 
maar worden nu in een rechte lijn parallel aan de achterwand geplaatst. 

Kerkgangers: 

Om niet boven het gestelde aantal kerkgangers te komen, zijn de gemeenteleden zoveel mogelijk 
verdeeld in twee groepen. Eén groep die tijdens de ochtenddienst komt en één groep die tijdens de 
middagdienst komt.  De gemeenteleden worden vooraf uitgenodigd en zullen zich tijdig moeten 
afmelden wanneer ze niet komen. In het laatste geval worden dan nog anderen in de gelegenheid 
gesteld de dienst te bezoeken. Eén gedeelte van de gemeenteleden zal de kerk betreden via de 
normale toegangsdeur, deze mensen zullen plaats nemen in het linker vak (gezien vanaf de 
preekstoel). Een ander gedeelte van de gemeenteleden zal via de nooddeur naast het orgel de 
kerkzaal betreden, deze zullen gaan zitten in het rechter vak. Hierdoor worden de bewegingen door 
het gebouw heen beperkt. In de hal mogen niet meer dan drie personen met een onderlinge afstand 
van 1,5 mtr. gelijktijdig aanwezig zijn. De gemeenteleden worden vooraf in kennis gesteld waar de 
beoogde zitplaats is en welke ingang men moet nemen. (via de persoonlijke uitnodiging) 

De kapstok zal niet worden gebruikt, de jassen en dergelijke moeten bij de persoon gehouden 
worden en zo mogelijk in de auto achter gelaten worden. 

Helaas kan en zal er geen kinderoppas zijn tijdens de diensten. 

Toezicht: 

Vooraf aan de kerkdienst zal de kosteres staande voorin de kerkzaal toezicht houden op de naleving 
van de afspraken. Bij de beide toegangsdeuren staat een persoon die daar toezicht houdt op de 
naleving van de afspraken. 

Collecteren:  

Bij de beide in- en uitgangen staan collectebussen, hierdoor hoeft de collectezak niet doorgegeven 
en/of aangeraakt te worden. De opbrengsten van de collecten zullen met handschoenen aan worden 
veilig gesteld en geteld. 

 

 



Kerkenraad: 

De kerkenraad zal tijdens elke dienst vertegenwoordigd worden door slechts twee personen, te 
weten een ouderling en indien mogelijk een diaken. Bij afwezigheid van een diaken zullen er twee 
ouderlingen aanwezig zijn. In de consistorie is de zitplaats van de dominee aan het hoofd van de 
tafel, één ambtsdrager in het midden en de andere ambtsdrager aan de andere zijde op de hoek van 
de tafel. Door deze plaatsen in te nemen wordt ook hier de 1,5 mtr. regel in acht genomen. De tafel 
in de consistorie is 3 x 1 mtr. in afmeting. Bij het betreden van de kerkzaal en ook bij het verlaten van 
de kerkzaal zal 1,5 mtr. afstand in acht worden genomen en zal de toegang plaats vinden via de 
keuken. Hierdoor wordt de afstand tot de gemeente gewaarborgd. De afkondigingen die 
voorafgaand aan de dienst normaal gedaan worden door de ouderling van dienst, zullen weer als van 
ouds gedaan worden door de predikant die de betreffende dienst voor gaat. Dit i.v.m. hygiëne 
preekstoel en opnameapparatuur.  In plaats van de hand te geven aan de dominee, voor en na de 
dienst, wordt in een nette houding op de afgesproken afstand Gods zegen toegewenst. 

Zingen: 

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. 
Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, wordt 
gemeentezang afgeraden en zullen wij dat ook achterwegen laten. Men kan mee neuriën en in 
gedachten de psalmen meezingen en meelezen vanuit het psalmboek. 

Verlaten kerkzaal: 

Na afloop van de dienst zal de kosteres voorin de kerk gaan staan en zullen de gemeenteleden op 
haar aanwijzing, om beurten, de kerkzaal verlaten door dezelfde deur waardoor ze naar binnen zijn 
gekomen. De gemeenteleden worden vooraf gevraagd niet in het gebouw te blijven staan maar door 
te lopen. 

Fietsenstalling: 

De fietsenstalling zal gebruikt worden door de kerkgangers die de kerkzaal via de zijdeur betreden en 
plaats nemen in het rechter vak, de kerkgangers die met de fiets komen en in het linker vak plaats 
nemen, plaatsen de fiets in het rek tegen de consistorie.  

Toilet en hygiëne:  

Voor het binnentreden van de kerkzaal moet iedereen zijn handen ontsmetten met het daarvoor bij 
de deur gereedstaande desinfectiemiddel. Zodat de eventueel mee genomen virussen niet de 
kerkzaal binnen komen. 

Aan de gemeenteleden wordt vooraf gevraagd zo min mogelijk van het toilet gebruik te maken. 
Wordt er wel gebruik van gemaakt, dan alleen op aanwijzing van de persoon die ook de “wachter” is 
bij de deur (dit geldt alleen voor de dienst), dit om te voorkomen dat er een wachtrij ontstaat. Indien 
er vooraf gaand aan de dienst gebruikt gemaakt wordt van het toilet door personen die via de 
“nood” toegangsdeur het kerkgebouw moeten betreden, moeten deze personen buitenom het 
kerkgebouw lopen.  Om de hygiëne te verhogen wordt er gebruik gemaakt van papieren 
handdoekjes. Op het toilet zijn hygiënische vochtige schoonmaakdoekjes aanwezig, waarmee de 
gebruiker de knop van de spoelbak en de toiletbril schoon maakt en daarna met een nieuw doekje de 
kraan en deurklink schoonmaakt. Er is een afvalbak met plastic zak erin waarin de doekjes 
gedeponeerd worden en die na elke dienst geledigd wordt. Kinderen mogen niet alleen naar het 



toilet, er moet een ouder/verzorger mee om na gebruik genoemde schoonmaakactie uit te voeren. 
Op het toilet hangen hiervoor de instructies. 

Reinigen kerkgebouw na de diensten: 

Nadat de kerkgangers de kerkzaal verlaten hebben zal zolang mogelijk (zolang er nog mensen 
aanwezig zijn in het gebouw) de deuren en ramen open gehouden worden om te “luchten”. Verder 
zullen de stoelen, de preekstoel, de deurknoppen en het toilet schoon gemaakt worden na elke 
dienst. 

Dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks inzegening en ziekenzalving: 

Contactberoep.  

Vanaf 1 juni is een noodverordening van kracht. Artikel 2.2 lid 2c van deze noodverordening geeft 
aan dat bij de uitoefening van contactberoepen het in acht nemen van de veilige afstand van 
anderhalve meter niet van toepassing is.  

De kerkenraad merkt zijn voorganger aan als contactberoep ten behoeve van bepaalde liturgische 
handelingen. 

Het gaat hierbij om het verrichten van de liturgische handelingen zoals:  

Dopen 

Bevestiging van ambtsdragers 

Huwelijks (in)zegening 

Ziekenzalving 

 
Concreet betekent dit: 

dat bij deze - en uitsluitende bij deze - liturgische handelingen de anderhalve meter tijdens het 
verrichten van deze handeling niet in acht behoeft te worden genomen. 

Nadrukkelijk voegen wij hieraan toe, dat niemand hiertoe gedwongen mag worden. 

Mochten voorganger of gemeentelid de anderhalve meter tijdens de liturgische handeling wel willen 
handhaven, dan dient dit te worden gerespecteerd. 

Tot slot: 

Vooraf worden alle maatregelen goed gecommuniceerd met de gemeenteleden, maar ook met de 
predikanten die zullen voorgaan. Ook wordt nogmaals aangegeven dat iedereen zijn of haar 
verantwoording moet nemen en in geval van evt. verkoudheid, benauwdheid of koorts absoluut 
thuis moet blijven. Helaas hebben we geen mogelijkheid om gasten te ontvangen.  

 

Namens de kerkenraad van de hervormde gemeente van bijzondere aard “IRENE” te Zutphen 

 

 


