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Vergadering:  Kerkdiensten Marcuskerk juni 2021 

  Datum:   vanaf 6 juni 2021 
Locatie:   Marcuskerk (Jan Luykenlaan 92) 

Kerkdiensten vanaf juni 
Nu de rijksoverheid vanaf vandaag aanzienlijke versoepelingen doorvoert in de covid-19 maatregelen, 

is er ook ruimte om dit te doen ten aanzien van onze kerkdiensten.Online blijft de dienst te volgen.  

In de fysieke dienst zelf kunnen er –naast het dienstpersoneel- 50 mensen (13 jaar en ouder) aanwezig 

zijn. Wij vragen u om u vooraf in te schrijven voor de kerkdiensten via onze website of telefonisch bij 

Ingrid Blok (06-1658 2510). Deze registratie wordt gevraagd voor eventueel bron-en contactonderzoek 

bij een besmetting en helpt ons om een inschatting te maken van het aantal bezoekers. 

Mocht u zich niet hebben ingeschreven, maar toch graag de kerkdienst willen bijwonen, schroom dan 

niet om naar de kerk te komen. U kunt zich ook bij de deur registreren. Tot op heden is er steeds 

voldoende plek! 

  
 
Randvoorwaarden 
● Liederen met piano- en orgelbegeleiding of een filmpje. Er wordt gezongen door een klein koortje 

van 3 voorzangers. De gemeenteleden mogen binnensmonds meeneuriën. 
● Spoorzoekers starten in de kerk en gaan na het kindermoment naar hun bijeenkomst in de zaal. 
● De tieners van Discovery gaan vanaf het begin van de dienst naar hun eigen ruimte. 
● Er is oppas voor kinderen onder 4 jaar. 
● Bij goed weer kunnen we buiten koffiedrinken met inachtneming van 1,5 meter afstand. 
● Fietsenhok gesloten (i.v.m. risico kruisend verkeer) 
● Voor (9.35-9.50) en na de kerkdienst (11.00-11.15) wordt er stevig geventileerd (spuien: ramen 

mogen tegenover elkaar open staan). 
● Tijdens de kerkdienst (9.50-11.00) wordt er geventileerd door de ramen aan één kant van de 

kerkzaal open te houden. 
 

Aantal mensen 
● Sowieso zijn er al 8 mensen in de dienst: predikant, ouderling, diaken, hulpkoster, beamer, 

geluid/video, 2 coördinatoren. 
● Er kunnen maximaal 50 extra mensen (13+) een kerkdienst bijwonen. Personen uit een huishouden 

nemen zo veel mogelijk plaats op de banken. Zij hoeven immers onderling geen afstand te houden. 
 
Even checken of dit nog aanwezig is 
● Stoelen (enige in tweezits) staan gereed op 1,5 meter in de kerkzaal, banken langs de muren en in 

de beuk. 
● Handgel bij ingang,  
● zeep, doekjes in de toiletten, 
● Sheet met basishygiëneregels maken voor de beamer (multimediateam@pg-dedrieklank.nl)   
● Strepen voor looproutes op de trap en naar toiletten (1 man / 1 vrouw per toilet, dus één toilet per 

groep afsluiten) 
● Posters ‘Houd 1,5 m. afstand’, 
● Posters ‘draag een mondkapje’, 

https://www.pg-dedrieklank.nl/inschrijven_juni


 

 

 

 

● 2 dozen bij de deur van de kerkzaal voor collectes contant geld en bonnen  
● Vooraf mensen met een taak regelen per dienst 

o In principe volgens het rooster dat er is, als mensen kunnen en willen. 
 
 
Aanmelden vooraf 
● 1x aanmelden voor alle diensten in juni 
● Google form maken, waarvan de resultaten naar Ingrid gaan > Bram 

 (formulier moet in elk geval bevatten: naam, telefoonnummer, mailadres, aantal mensen, wanneer 
kunnen jullie wel/niet, geen klachten, privacywaarschuwing. 

● Alternatief voor mensen die geen internet hebben: bellen naar Ingrid. 
● Communicatie via website en nieuwsbrief > Bram 

● Rooster voor 50 mensen per zondag maken en dit (zo veel mogelijk via e-mail en verder via 
telefoon) verspreiden. Het rooster moet verder de volgende informatie bevatten: 

o Mondkapje opzetten voor je de kerk in komt (moet neus, mond en kind bedekken) en pas 
afzetten als je op je plaats zit. 

o doorgeven aan Ingrid als je toch niet kunt; 
o doorgeven aan Ingrid als je tot 24 uur voor de kerkdienst klachten (keelpijn, hoesten, koorts, 

ademhalingsproblemen) hebt gehad; 
o voor vertrek naar de kerk thuis naar toilet en thuis handen wassen; 

 
Check bij de voordeur 
Klapdeuren naar de hal blijven dicht. 
 
Coördinator bij de buitendeur van de kerk: 
● Check (vragen en waarnemen) op klachten 

● Handen desinfecteren 

● Benadrukken 1,5 m. afstand 

● Check: mondkapje goed op (bedekt neus, mond en kin) 
● Jassen meenemen naar de kerkzaal 
● Indien nodig, naar toilet voor de dienst 
● Direct naar boven, rechts houden op de trap 

Coördinator bij de deur van de kerkzaal 
● Zorgen voor 1,5 m. afstand 

● Stoelen bezetten van voren naar achteren 

Kerkdienst 
● Ouderling van dienst gebruikt de lessenaar voor afkondigingen. 
● Ouderling van dienst geeft de predikant geen hand, maar hoofdknik. 
● Lector doet de schriftlezing.  
● Voorzangers houden onderling (zo veel als mogelijk) 3 meter afstand. Ze moeten op 5 meter van 

de voorste rij staan, dus achter op het podium.  
● Meespreken van het onze Vader en van de geloofsbelijdenis mag wel. Deze teksten moeten dus op 

de beamer geprojecteerd worden op de desbetreffende momenten.   

● Collecteren: voor wijkgemeente en diaconie kan betaald worden via betaallinks. 
● Voorganger wijst kerkgangers aan het eind van de kerkdienst er nog even op dat ze de 

aanwijzingen van de coördinator moeten opvolgen.  
 

Uitgaan van de kerk 
● Coördinator bij deur kerkzaal: kerk laten uitlopen van achter naar voren (incl. predikant, ouderling, 

diaken). 

● Coördinator bij de buitendeur: mensen snel naar buiten manen om opstoppingen te voorkomen. 

 


