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Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de kerken weer diensten organiseren vanaf 

1 juni. De openstelling is voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 

meter afstand. Ons gebouw volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de 

Rijksoverheid. Daarbij treffen wij aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus 

tegen te gaan. Wij hebben besloten om per 1 juni weer open te gaan.  In dit protocol leggen 

we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden de volgende zaken behandeld: 
 

1 We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als kerk 
Vanuit de rijksoverheid gezien kan de kerk weer open van 1 juni voor maximaal 30 mensen, 

uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons kerkgebouw volgt de richtlijnen 

zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid 

1.1 Opening van ons gebouw 
Per 1 juni gaan we op zondag weer diensten organiseren waarbij naast de cameraverbinding ook 

weer 30 mensen aanwezig mogen zijn in het kerkgebouw.  

1.2 Het protocol: 
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.  Om ons 

kerkgebouw veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.  

Dit protocol is tot stand gekomen en in overleg met de beheerder en het CVK. Omdat we met 

vrijwilligers werken en in dit voor de langere toekomst aan de orde is, is het van belang dat we op 

een veilige en verantwoorde manier werken. Een manier die voor iedereen duidelijk is.  

1.3 Randvoorwaarden  
Aaltje Booijink is beheerder van het gebouw en is op de hoogte van de regelgeving. Zij staat in nauw 

contact met het bestuur van de Protestantse Gemeente Raalte en heeft contact met de plaatselijke 

gemeente t.a.v. regelgeving.  

http://www.pknraalte.nl/
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1.4 Welke openingstijden hanteren we? 
De Plaskerk is tot half september open op zondagmorgen om 9.00 uur voor de dienst (van 9.30 uur 

tot 10.30 uur) tot een half uur na de dienst, rond 11.00 uur.  

Huwelijken en uitvaarten vinden plaats volgens agenda of bij melding.                                                                        

1.5 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw? 
Het CVK is in opdracht van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Raalte verantwoordelijk 

voor de gebouwen. Aaltje Booijink is de beheerder van de gebouwen.  

1.6 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?  
Het beheer is in handen van de beheerder Aaltje Booijink, die de coördinatie t.a.v. de kosters 

verzorgt en daar ook verantwoordelijk voor is. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen 

handelen. Het is goed elkaar hierop aan te spreken zodat veiligheid gegarandeerd blijft. Mocht er 

sprake van bewust negeren van het protocol dan melden bij de beheerder.  

1.7 Wie zijn onze gebruikers? 
De dienst op zondagmorgen kan bezocht worden op aanmelding. Hiervan wordt een lijst 

bijgehouden.  

1.8 Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw? 
Nee 

 

2 Routing en inrichting 
 

Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en 

routing in en om het gebouw. Daarvoor gelden de volgende afspraken en zijn de volgende 

maatregelen getroffen. 

2.1 Het buitenterrein 
Het plein tussen Annahuis en Plaskerk is eigendom van de Protestantse gemeente Raalte. Het plein 

tussen Annahuis en Plaskerk is beperkt toegankelijk voor auto’s, alleen auto’s die er om functionele 

reden aanwezig dienen te zijn voor activiteiten en/ of werkzaamheden in 

Annahonk/Annahuis/Plaskerk. Bij uitvaarten wordt het plein afgesloten en bij activiteiten van bijv. 

jeugdwerk ook. De ruimte voor ingang Annahuis/ Annahonk is gemarkeerd en moet vrij blijven van 

parkeergelegenheid.  

2.2 Toegang tot het gebouw 
De Plaskerk is te betreden vanonder de toren en het is afspraak dat de gast de instructies van degene 

die bij de deur staat opvolgt (dit kan bijv. een diaken zijn). De vraag wordt bij binnenkomst gesteld of 

je gezondheidsklachten hebt en of je aangemeld bent. De koster zorgt voor de algemene gang van 

zaken in het bankenvak. De kerkrentmeester staat in het midden van de kerk om mensen verder te 

begeleiden naar het stoelen vak.  

2.3 Capaciteit 
De Plaskerk is in de maand juni voor 30 personen toegankelijk op de zondagmorgen.  

2.4 Route 
Zie foto’s en plattegrond kaart 
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2.5 Inrichting ruimtes 
Zie foto’s en plattegrond 
 

2.6 Plattegronden 
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3 Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne 
Het bestuur en beheer treft extra maatregelen. We maken een aantal aanvullende afspraken en 

nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.  

3.1 Over de toegang tot de locatie spreken we af  
De vrijwilligers die een sleutel hebben, mogen alleen de Plaskerk betreden als zij dit gemeld hebben 

bij de beheerder I.v.m. hygiënemaatregelen en traceren mogelijke besmetting. 

Dit kan d.m.v. een telefoontje of een appje.  

3.2  Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers 
Dit protocol wordt verstuurd aan de kosters en kerkenraad.  

3.3  Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we: 
Na gebruik van de kerkzaal wordt er schoongemaakt en eventueel ook het toilet als hier gebruik van 

is gemaakt. Dit kan op maandagmorgen.  
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3.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we: 
Bij de ingang onder de toren van de kerk hangt een alcoholdispenser. Afspraak is deze te gebruiken 

bij binnenkomst. Bij de lezenaar liggen schoonmaakdoekjes en een alcoholflesje.   

Zo gaan we met elkaar om      

Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten 

zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of hoesten 

doe je dit in de holte van je elleboog of in een papieren zakdoekjes. Gebruik papieren zakdoekjes om 

te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand 

van elkaar.  Als je klachten hebt, zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, 

snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid, blijf je thuis.   

3.5 Dit verwachten we van onze bezoekers 
We verwachten van onze bezoekers dat zij eerlijk zijn t.a.v. de klachten. Als je klachten hebt, kom je 

NIET naar de kerk. Vooraf wordt geïnformeerd of je klachten hebt. Verder verwachten wij dat de 

bezoeker zich aan de richtlijnen van het RIVM houdt en de aanwijzingen opvolgt.  

3.6 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers 
De mensen die op zondagmorgen naar de kerk komen, hebben zich aangemeld en aangegeven dat zij 

geen klachten hebben. Bij de ingang staat een vrijwilliger die vraagt op mensen gezond zijn en geen 

klachten hebben. Daarna worden zij gewezen op de alcohol dispenser en vervolgens worden zij 

begeleidt naar de plaats.  

3.7 Zo organiseren we onze vrijwilligers 
De vrijwilligers werkzaam in ons gebouw zijn allemaal d.m.v. briefings op de hoogte van de voor hen 

relevante onderdelen van dit protocol. Vrijwilligers geven het goede voorbeeld en laten daarmee 

duidelijk zien wat we ook van bezoekers verwachten.  

Op zondag 7 juni worden de kosters geïnstrueerd en aan hen gevraagd of zij als vrijwilliger willen 

werken in de Plaskerk; waar nodig. Zij zijn op de hoogte van het protocol en hebben aangegeven dat 

zij dit gelezen hebben.  

Als zij klachten hebben komen zij NIET naar de Plaskerk. Zij kunnen altijd bij de beheerder terecht 

voor vragen en opmerkingen.  

3.8 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers 
We stellen ze op de hoogte door middel van briefings waarin de protocollen doorgesproken worden 

en verwachten van hen dat zij daaraan deelnemen. Dit zal maandelijks plaats vinden.  

4 Programmeerkeuze 
Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de 

beschikbare ruimtes.  

4.1 Voor deze doelgroep zijn we nu open 
In de maand juni is de kerk open voor 30 personen maximaal die van tevoren zijn aangemeld.  

4.2 We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons 

gebouw 
Onze ruimtes zijn ingericht op 1,5 meter. Er kan een beperkt aantal personen in de ruimte. T.a.v. de 

groepen die in juni komen voldoen we hier royaal aan.  
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4.3 Dit vragen we van onze huurders 
Nog niet van toepassing.  
 

5. Aandachtspunten ten aanzien van de kerkdienst 

Gedurende de zomerperiode is de aanvang van de diensten 09.30 uur 

De uitzending met beeld en geluid start ca 3 minuten voor aanvang van de dienst. 

Om eventuele voorbereidingen nog mogelijk te maken, is dan voor de kijker thuis het beeld van de 

kroonluchter zichtbaar of het scherm met de info over de dienst. 

 

Aankomst medewerkenden vanaf 09.00 uur 

Aanwezig: 

Koster/Beheerder  Kerkzaal voorafgaande aan en na de dienst, tijdens dienst in Annahuis. 

Predikant  Stoelen 

Ambtsdrager  Stoelen 

Organist  Orgelgalerij 

Bediening schermen  Orgelgalerij 

Bediening camera Orgelgalerij 

Geluidstechnicus Gerfkamer 

Lector    Stoelen 

 

Voor aanvang van de dienst: diaken bij ingang, koster in banken vak en kerkrentmeester in stoelen 
vak, ouderling van dienst is doende met voorganger e.d. 

• Jassen meenemen naar de zitplaats.  

• Paraplu’s meenemen, één van de paraplubakken komt bij het kleine deurtje te staan voor 
het stoelen vak.  

 

Voorafgaande aan de dienst zijn de voorganger en de ouderling van dienst in de gerfkamer voor het 

consistoriegebed. De andere dienstdoende kerkenraadsleden zitten in de kerk.  

Enkele minuten voorafgaand aan de dienst gaan predikant en ambtsdrager naar de kerkzaal. 

Predikant gaat zitten op vaste aangewezen plek, ambtsdrager doet afkondigingen. 

Voor vaste en vrije onderdelen en de wijze van het noemen van eventuele namen en adressen zie 

bijlage I 

In plaats van de handen te schudden wordt de groet van ambtsdrager en predikant als volgt: 

Tegen over elkaar staan, rechterhand op het hart, korte hoofdknik. 

Ambtsdrager gaat zitten op vaste aangewezen plek  

Er wordt tijdens de dienst alleen gezongen door twee leden van de cantorij.  

 

Predikant volgt dan de dienst.  

Opzet van de sobere liturgie in coronatijd: zie bijlage II, predikanten zijn vanzelfsprekend vrij om hier 

enigszins van aftewijken  

Ingeval van gastpredikant doet de ambtsdrager ook de pastorale mededelingen. 

 

Ingeval van een overlijden, waarbij de uitvaart niet vanuit de Plaskerk zal zijn (was) wordt de naam 

van de overledene(n) ingeschreven in het gedachtenisboek direct na de pastorale mededelingen. 

 

Voorafgaande aan gebeden spreekt de predikant de tekst uit ter (na)gedachtenis van corona-

slachtoffers. Zie bijlage III 
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Ambtsdrager steekt op dat moment de kaars op de avondmaalstafel aan met het licht van de 

Paaskaars. Looproute niet diagonaal door het liturgisch centrum, maar om de avondmaalstafel heen. 

 

Na de zegen groeten ambtsdrager en predikant elkaar weer op eerder genoemde wijze. 

Als er na de zegen nog een lied volgt, is de groet na dit lied. 

 

Ambtsdrager en predikant gaan terug naar gerfkamer. 

 

Camera laat collectedoelen op het scherm zien en het eindscherm ‘we wensen u een goed week’ 

eventueel afgewisseld met kroonluchter. 

Geen beelden meer van de kerkzaal zodat daar e.e.a. opgeruimd kan worden.  

 

Na de dienst verlaat iedereen de kerk zo vlot mogelijk met in achtneming van alle voorschriften. 

• Kerkrentmeester bij het kleine deurtje voor het stoelen vak, diaken bij de uitgang 
Munstersestraat. Koster bij deur onder de toren. 

 

 

 

6. Vervolgstappen: 

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Dit protocol is van toepassing 

totdat de richtlijnen veranderen.  

Wij bekijken per week hoe we eventueel gaan uitbreiden, dan zal het protocol ook aangepast 
worden.  
 
 
Datum: 17-6-2020 
Naam: Aaltje Booijink en Joop van den Brink 


