
Welke tachtig mensen kunnen de kerkdienst bijwonen? Wat zijn de regels? 
 

De kerkenraad heeft dinsdag 7 juli 2020 besloten dat de ochtenddiensten vanaf zondag 12 juli 

2020 kunnen worden bijgewoond door tachtig kerkgangers (plus medewerkers aan de dienst). 

 

In het protocol van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) staat: “Voorkom overschrijding 

van het maximaal aantal kerkgangers. Het maximum aantal kerkgangers is beperkt. Zorg 

ervoor dat het aantal toegestane aanwezigen niet wordt overschreden.” Ter voorkoming van 

een overschrijding van het maximaal aantal (toen nog maar dertig) kerkgangers, werden de 

kerken verplicht om te werken met een reserveringssysteem. Mensen melden zich aan en de 

kerk nodigt vervolgens de mensen uit voor een bepaalde dienst. Dat systeem van reserveren is 

nu nog verplicht als er meer dan honderd mensen worden toegelaten in een dienst.   

 

Wij hebben er voor gekozen om het systeem van aanmelden (reserveren) en uitnodigen ook 

nu nog te hanteren. Daarmee voorkomen we, dat er meer dan tachtig mensen voor de deur 

staan. U kunt zich per mail aanmelden voor de diensten door een mail te sturen naar 

aanmeldenkerkdienst@hoeksteenkerk.nl . U moet aangegeven met hoeveel personen u 

komt. “Huisgenoten” (ouders, kinderen en eventueel grootouders, die op één adres wonen) 

mogen naast elkaar zitten. Bij de diensten staan dan de stoelen zodanig opgesteld, dat er 

aansluitende plaatsen zijn voor 2, 3, 4 of meer huisgenoten en losse stoelen voor mensen die 

alléén komen. 

 

Elke ontvangen mail krijgt op volgorde van binnenkomst één of meer nummers, al naar 

gelang het aantal opgegeven gezinsleden.  

 

Er zijn mensen, die geen e-mail hebben (bijv. ouderen). Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle 

anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. Wij wijzen 
hen op het advies van de rijksoverheid: “Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om 

voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven. Als ze wel naar de dienst willen, kunnen ze contact 

opnemen met (hun kinderen of) hun wijkouderling. Die kunnen de inschrijving regelen en 

doorgeven wanneer ze de dienst kunnen bijwonen. Het kan ook telefonisch bij Jan Smit 

(communicatie-ouderling) - Winy Pieffers (voorzitter HVD), beiden telefoon 038-3330588. 

 

Voor de eerste dienst worden de mensen met de laagste nummers uitgenodigd totdat het 

aantal mensen, dat wordt toegelaten (nu dus 80), is bereikt. Die mensen krijgen per e-mail 

bericht, dat ze zondag x juli voor een bepaalde dienst op een bepaalde tijd welkom zijn (om 

redenen van privacy worden alle mailadressen in de BCC gezet, dat wil zeggen dat ze niet 

voor iedereen zichtbaar zijn). Bij elke volgende dienst worden de volgende mensen op de lijst 

uitgenodigd, totdat de lijst “op” is. Zo komt iedereen, die zich heeft opgegeven, aan de beurt.  

 

Daarna beginnen we weer vanaf nummer 1. Iemand, die zich na de start van de tweede (en 

volgende) ronde meldt, komt achteraan op de lijst. Het is lastig om hen tussen te voegen, want 

dan klopt de nummervolgorde niet meer en is het collectief uitnodigen niet meer mogelijk. 

Dat is veel te bewerkelijk. 

 

Om te voorkomen, dat de jongerendienst “volstroomt” met volwassenen, is er een ander 

mailadres voor het aanmelden, nl aanmeldenjongerendiensten@hoeksteenkerk.nl    
 

Mensen met corona-gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken. De belangrijkste 

klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn: “koorts (38 graden of hoger), droge hoest, 
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moeheid, ophoesten slijm en benauwdheid. … De meeste mensen (80%) hebben 

verkoudheidsklachten zoals een neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, spierpijn lichte 

hoest en verhoging” (bron RIVM). 

 

Voor uw veiligheid letten wij op de volgende “regels”: 

- wij letten er op, dat de mensen in de wachtrij buiten, niet te dicht op elkaar staan; 

- voor (of bij) de ingang wordt de gezondheidsvraag gesteld: “Heeft u corona 

gerelateerde klachten?” (zie hierboven);  

- aan de deur of net binnen de kerk wordt nagegaan of u voor deze dienst bent 

uitgenodigd. Mensen die niet zijn uitgenodigd voor de deze dienst, moeten de kerk 

direct weer verlaten via de zij-uitgang; 

- om drukte bij de kapstokken te voorkomen (zowel voor als na de dienst), stellen wij 

voor, dat de jassen worden meegenomen de kerkzaal in en over de eigen stoel worden 

gehangen (op de grond onder de stoel mag ook); 

- vóór de dienst kan alléén de hoofdingang gebruikt worden; 

- wij geven duidelijk aan welke looproutes en welke uitgangen worden gebruikt; 

- wij zorgen voor desinfecterende middelen bij de ingang en bij toiletten; 

- bij het inrichten van de zitplaatsen in de kerk wordt tussen de kerkgangers de 

“anderhalve meter afstand” gewaarborgd. Huisgenoten (man, vrouw en thuiswonende 

kinderen) mogen naast elkaar zitten; 

- de mensen worden naar de plekken gebracht. De zaal wordt (exclusief de 

ambtsdragers) van voren af aan (dus vanaf het liturgisch centrum) ingevuld; 

- er is geen collecte tijdens de dienst. Bij de uitgangen staan collecteschalen en er kan 

via de GIVT-app worden bijgedragen; 

- om opstoppingen (geen 1,5 meter afstand) en langs elkaar lopen bij het uitgaan van de 

dienst te voorkomen, zullen de coördinatoren aangeven, in welke volgorde  men de 

kerkzaal kan verlaten. De achterste rijen gaan eerst, enz.. 

 


