
Protocol voor het houden van bijeenkomsten in de Stefanuskerk in coronatijd 

voor de eigen gemeente 

 
1. Overwegingen 

a. We gaan ervan uit dat corona vooralsnog onder ons blijft – in elk geval tot er een 

vaccin of geneesmiddel in ruime mate voorhanden is, of het virus zodanig heeft 

huisgehouden dat een belangrijk deel van de bevolking immuniteit heeft. Die periode 

zal langer duren dan menigeen onder ons lief is. 

b. Vanuit de overheid en het RIVM wordt ons dringend geadviseerd/opgelegd, dat we 

anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. 

c. Daarnaast gaan we ervan uit dat een belangrijk deel van onze kerkelijke gemeente 

de leeftijd van 65 jaar gepasseerd is en dus tot de risicogroep behoort van het virus. 

d. Er is maar één relatief smalle toegang tot de kerk. 

e. Gemeentezang, zoals bij ons gebruikelijk, levert een groter gevaar op voor 

verspreiding van het virus door rondvliegende druppeltjes. 

Tot nader order zijn kerkelijke bijeenkomsten van maximaal 30 mensen toegestaan; het is 

onverstandig om steeds de grens op te zoeken (en dat is ook wat we steeds nagelaten 

hebben). Ook als grotere bijeenkomsten weer zijn toegestaan, moeten we die anderhalve 

meter niet te krap bemeten vanwege alle bovenstaande redenen. 

Kinderen zijn welkom in de kerk. Ook zij moeten zich opgeven. Kindernevendienst zoals we 

dat gewend zijn, is nu niet mogelijk. We kijken wel naar alternatieven daarvoor. Als die er 

zijn, hoort u dat. Ondertussen houdt de kindernevendienstleiding via de mail contact met 

ouders en kinderen. 

2. Beperking aantal mensen en bepalen wie er mogen komen 

a. Een zeer nadrukkelijke voorwaarde voor het bijwonen van een viering is dat mensen 

geen last van verkoudheid/griep/corona/koorts hebben, en ook niet mensen met die 

verschijnselen in het eigen huishouden hebben. We gaan daarbij uit van eigen 

verantwoordelijkheid. 

b. Iedereen die komt heeft tevoren kennisgenomen van de hoofdlijnen van dit protocol 

en stemt ermee in. 

c. Als de beperking van 30 mensen opgeheven wordt, is er in de Stefanuskerk met 

inachtneming van de ruime anderhalve meter, nog steeds maar plaats voor 30 tot 

maximaal 40 personen, exclusief medewerkers. Dat aantal is bewust naar beneden 

afgerond om niet de grens op te zoeken, en ook omdat het te overzien moet blijven 

hoe mensen binnenkomen en weer weggaan. 

d. Aanmelding geschiedt via e-mail aanmelding-dienst@damsterboord.nl, alleen als 

men geen e-mail heeft via de kosterstelefoon: 06-50589117 

3. Van tevoren klaarleggen in de kerk en doen 

a. De koster heeft alle vast te pakken knoppen en klinken ontsmet. 

b. De koster legt op de beschikbare plekken liturgieën neer. Daar mogen mensen gaan 

zitten 

c. Bloemen worden in Kerkenheem op vaas gezet door degene die bloemendienst heeft 

en ruim van tevoren in de kerk gezet. De koster zorgt voor passende vazen daar. 

4. Maatregelen bij binnenkomst van de kerk 

a. Vanaf een half uur voor aanvang van de viering tot uiterlijk 10 minuten voor aanvang 

kunnen mensen aankomen bij de kerk. 

b. De koster vraagt naar de gezondheidstoestand en weert mensen met klachten. 
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c. Bij de ingang staat de (assistent-)koster die erop let dat steeds mensen uit het 

halletje weg zijn voordat de volgende binnengelaten wordt. Huisgenoten (met 

kinderen) gelden als een eenheid (één persoon). 

d. We vragen bezoekers om thuis hun handen grondig gewassen te hebben. We wijzen 

daarbij op eigen verantwoordelijkheid. 

e. Bij de ingang staat op een statafel buiten ontsmettingsgel klaar. Bezoekers kunnen 

vooraf hun handen ontsmetten. 

f. Vóór het betreden van de kerk zet men een mondkapje op. Het mondkapje mag pas 

af als men op zijn plaats zit. 

g. De jassen worden meegenomen de kerk in – geen jassen aan de kapstokken! 

h. Men loopt naar de voorste rij waar nog plekken beschikbaar zijn. Opvullen van de 

kerk vanaf voren en vanaf de wand, zodat niemand langs elkaar heen loopt. Men 

gaat zitten op de plek waar liturgieën neergelegd zijn. Mensen uit één huishouden 

mogen naast elkaar zitten. 

i. De wc en het keukentje in de kerk zijn afgesloten, gedurende de hele dienst. Men kan 

bij uitzondering naar de wc in Kerkenheem. Volg de instructies voor zelf 

schoonmaken aldaar: zelf de toiletbril reinigen met de daar liggende vochtige 

wegwerpdoekjes en met een ander doekje alles wat is aangeraakt reinigen (drukknop 

wc, deurklinken, kraan). Daarna doekjes deponeren in de afvalemmer. De trap naar 

de consistorie en het orgel wordt alleen door de organist gebruikt. 

5. In de kerk en tijdens de dienst 

a. Tijdens de dienst geen heen en weer-geloop, iedereen blijft zo mogelijk op zijn plek 

b. Geen collectezakken langs de banken. Kerkrentmeesters kijken naar mogelijkheden 

voor een alternatief voor het collecteren. 

c. Wie moet lopen door het gangpad tijdens de dienst, zet een mondkapje op. 

d. Bij verplaatsing op het liturgisch centrum hoeft men geen mondkapje op. 

e. Dienstdoende ambtsdrager geeft geen hand. 

f. Vooralsnog is er geen samenzang. Ieder die wil meelezen neemt een eigen liedboek 

mee. 

Liedboeken die in de kerk liggen, worden niet gebruikt. Wie zelf geen Liedboek heeft 

kan op verzoek gedurende de hele coronaperiode een Liedboek van Damsterboord 

lenen – hij of zij bewaart dit gedurende deze periode thuis. Geef dat aan bij uw 

aanmelding. 

6. Na de dienst 

a. De achterste rijen gaan, aangewezen door de koster, als eersten eruit – geen 

onnodig geloop van voorste rijen langs achterste rijen. 

b. Bij het verlaten van de zitplaats zet men een mondkapje op tot men buiten is. 

c. Pas als het halletje leeg is, mag de volgende persoon/het volgende huishouden het 

halletje in om de kerk te verlaten. 

d. Geen koffiedrinken. 

e. Geen handen schudden bij de uitgang. 

f. Zo snel als mogelijk doorlopen naar buiten – napraten niet in de kerk en niet op het 

terrein van de kerk. Het is daar te smal om de anderhalvemeter in acht te nemen. 

g. Bloemen worden met vaas meegenomen naar Kerkenheem, om daar weer ingepakt 

te worden. 

h. Als iedereen de kerk uit is, ontsmet de koster alle bankknoppen, deurklinken etc. In 

Kerkenheem worden de toiletten extra gereinigd. 

7. Tot slot 

a. Bij calamiteiten dienen aanwijzingen van de dienstdoende BHV-er (meestal de 

koster) en van autoriteiten gevolgd worden. 

b. Iedereen komt op eigen verantwoordelijkheid. Ouderen boven de 70 en zij die een 

zwakke gezondheid hebben lopen een extra risico. 


