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Protocol Coronapreventie Regenboogkerk Hilversum 

WEL OF NIET BEZOEKEN VAN DE KERK 
De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een activiteit 
mag bezoeken. Wij volgen de meest actuele voorschriften op en vragen de gemeenteleden en 
gebruikers van ons kerkgebouw zich vooraf op de hoogte te stellen van de geldende algemene 
richtlijnen:  
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
 
De mondkapjesplicht is vervallen. Alleen op plaatsen waar of op die momenten dat de anderhalve 
meter niet gehandhaafd kan blijven, blijft deze verplichting gelden. 
Bezoekers zijn vrij om de keuze te maken het mondkapje in alle gevallen te blijven dragen. 
 
ALGEMENE MAATREGELEN VOOR HET HELE GEBOUW 
Reinigingsplan (addendum)  
In het reinigingsplan Regenboogkerk is vastgelegd hoe wij het gebouw schoonhouden en door wie en 
hoe vaak o.a. de stoelen, deurklinken, tafels, microfoons, opname apparatuur, keuken en toiletten 
worden gereinigd.  
 

DE KERKDIENSTEN 
Voor en na de kerkdienst 
Coördinatoren: 
Bij elke kerkdienst is er minimaal één koster en zijn er twee medewerkers voor de ontvangst.  
Met ingang van de dienst van 26 september 2021 geldt het volgende: 

• Het kerkbezoek hoeft vooraf niet meer te worden gereserveerd via het reserveersysteem en ook 
wordt in de kerkzaal grotendeels de afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen losgelaten. Men 
kan zelf een zitplaats in de kerkzaal kiezen. 
Voor het eerste vak met zitplaatsen, het vak voor het orgel, blijft 1,5 meter afstand tussen 

gemeenteleden gelden. Gemeenteleden die om redenen niet willen of niet kunnen worden 

gevaccineerd en gemeenteleden die wel gevaccineerd zijn maar vanwege hun gezondheid 1,5 

meter afstand willen bewaren, kunnen hier plaatsnemen. Men houdt in dit vak steeds 2 stoelen 

afstand van de ander! 

• Bij entree van de kerk wordt niet om de digitale dan wel papieren QR-code gevraagd.  
Om toch de veiligheid voor ieders gezondheid zo veel mogelijk te waarborgen, wordt men bij de 
kerkdeur nog steeds ontvangen door een gastheer of gastvrouw en gevraagd of de kerkbezoeker 
corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft. Daarna wordt gewezen op een A4 dat in de 
entree hangt met de volgende tekst.  

 

De kerkbezoeker hoeft de antwoorden hierop niet te delen. Wij vertrouwen erop dat bij 

beantwoording van deze vragen en de keuze die hierbij wordt gemaakt voor een zitplaats, men 

verantwoording neemt ten opzichte van de veiligheid en gezondheidsrisico’s van de 

medekerkbezoekers. 

- Bent u volledig gevaccineerd? 

- Bent u tot 24 uur geleden negatief getest op corona? 

- Bent u hersteld van corona? 
Kunt u geen van deze vragen met ja beantwoorden, dan wordt u verzocht om plaats te nemen in 
het eerste vak met zitplaatsen, waar de norm van 1,5 meter afstand tussen kerkbezoekers geldt. 
Ook als u voor uw gezondheid ervoor kiest om 1,5 m. afstand te bewaren kunt u in dit vak 
plaatsnemen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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De looproute naar de kerkzaal, aangegeven door pijlen op de grond blijft voorlopig gelden. De 

kerkbezoekers uit het eerste vak verlaten op aanwijzing van de gastheer of gastvrouw de kerkzaal via 

de tweede deur vanaf het orgel. Daarna kunnen de overige kerkbezoekers de kerkzaal verlaten. 

Zingen tijdens vieringen 
Gemeentezang is weer mogelijk.  
 
Collecten 
We maken voorlopig nog geen gebruik van de doorgeefzakken tijdens de dienst. Voor de 
kerkbezoekers staat bij de uitgang een rek met collectezakken waarin zij bij het verlaten van de kerk 
hun gaven voor de collecten kunnen doen. De collectedoelen worden door de diaken toegelicht, 
waarbij tegelijk het rekeningnummer en de QR-code worden getoond voor wie de kerkdienst online 
volgen. Ook staat het rekeningnummer en de QR-code op de website, in de nieuwsbrief en in de 
zondagsbrief.  
 
Koffiedrinken en ontmoeting na de dienst:  
Tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst houdt u gepaste afstand van elkaar. De koffie of thee 

wordt nog steeds in de hal ingeschonken. Voor wie dat wil, blijft de mogelijkheid om buiten koffie te 

drinken.  

Een goede ventilatie van de kerkzaal heeft de aandacht van de koster. 

Bediening van sacramenten 

• Avondmaal: gemeenteleden blijven op hun plaats, ambtsdragers delen het brood en kleine 
bekertjes wijn of druivensap rond en dragen daarbij een mondkapje. We presenteren het brood 
op een manier die ervoor zorgt dat door het gemeentelid een stukje brood gepakt kan worden 
zonder andere stukjes aan te raken.  

 
Overige diensten als huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten 
en/of kerkenraadsleden, rouwdiensten 
De overige diensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals hierboven beschreven. 
Omdat de basisregels blijven gelden, is het vermijden van lichamelijk contact extra belangrijk. 
Denk daarbij aan: 

• het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking; 

• de aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten; hij of zij is via de uitvaartbranche 
geïnformeerd. 

BIJEENKOMSTEN ANDERS DAN KERKDIENSTEN 

Voor kerkelijke vergaderingen (zoals een kerkenraad, bestuursvergadering, locatieraad, gemeente- of 
ledenvergadering, classicale vergadering of synode) gelden in alle fasen de richtlijnen van de 
Rijksoverheid voor samenkomsten. Hierbij moeten de basisregels vanzelfsprekend in acht genomen 
worden. Daarnaast wordt vooraf door de initiator van de activiteit met de deelnemers 
gecommuniceerd dat erop vertrouwt wordt dat ieder zijn of haar verantwoording neemt ten 
opzichte van de veiligheid van en gezondheidsrisico’s voor de andere deelnemers en, wanneer dit 
volgens de richtlijnen van de overheid nodig is, 1,5 meter afstand van de ander houdt. 
 

Bij activiteiten met het karakter van een evenement en waarbij veel mensen door elkaar lopen is het 
werken met een coronatoegangsbewijs verplicht. Indien deze niet kan worden overlegd, wordt er 
een sneltest aangeboden. 
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Voor elk persoon die zich in de Regenboogkerk bevindt 

In het algemeen geldt voor iedereen die de Regenboogkerk betreedt dat men zich houdt aan de 

basisvoorschriften van het RIVM: 

● Houd steeds gepaste afstand tot de ander. 

● Nies en hoest in de binnenkant van uw elleboog. 

● Was vaak uw handen met zeep. 

● Bent u verkouden blijf dan thuis! 

● Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. 

● Raak zo min mogelijk spullen/materialen aan. 

 

• Iedereen volgt de aangegeven looproutes en duidelijk aangegeven instructies. 

• In de gang voor de kerkzaal en voor de grote zaal boven zijn anderhalvemetermarkeringen 

aangebracht. Bezoekers kunnen zo veilig afstand tot elkaar houden bij het wachten tot 

toegang. 

• Er mag maximaal 1 persoon in de lift. 

• Bij de trap is het alleen halverwege mogelijk om voor elkaar uit te wijken. Personen die naar 

beneden gaan hebben voorrang. Er mogen zich maximaal 2 personen op de trap bevinden 

die zich dan in dezelfde richting bewegen, naar boven of naar beneden. 

• Koffie, thee of andere drank wordt ingeschonken door de dienstdoende koster. Verpakte 

melk en suiker en eventuele koekjes worden ook geserveerd en dus niet zelf gepakt. 

• Toiletgebruik is beperkt tot 1 persoon per toiletgroep. Op de deur hangt een bordje om aan 

te geven dat de ruimte bezet is. Na afloop van het toiletbezoek wordt verzocht de deurklink 

en de kraan te reinigen met de aanwezige desinfectie en papieren doekjes. Het devies is 

zoveel mogelijk thuis het toilet bezoeken. 

 

Voor de initiator van de activiteit 

• Elke activiteit in de kerk moet vooraf aangevraagd worden bij de koster. Deze bepaalt of de 

activiteit kan plaatsvinden. 

• Er mogen niet meer personen, inclusief leiding komen dan vooraf is afgesproken met de 

koster. 

• De initiator is verplicht de bezoekers vooraf op de hoogte te brengen van de geldende regels 

binnen het gebouw. 

• De initiator brengt elke bezoeker vooraf op de hoogte van de gezondheidsvragen, vragen 

omtrent vaccinatie, testen of herstel van corona en verzoekt de bezoeker hierin de eigen 

verantwoording te nemen. 

• De initiator is verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van binnenkomst, verblijf en 

vertrek uit de Regenboogkerk. 

• De initiator zorgt ervoor dat er niet met tafels en stoelen geschoven wordt. 

• Bij alle activiteiten zal steeds afgewogen moeten worden of het haalbaar is de activiteit door 

te laten gaan. Doel blijft om, binnen de richtlijnen van de overheid/RIVM, zoveel als mogelijk 

tegemoet te komen aan wensen om een activiteit te organiseren, mits deze voldoet aan de 

gestelde eisen en verantwoord is. 
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De taken van de koster 

• De zalen worden ingericht conform de richtlijnen van de overheid/RIVM. Dat betekent dat 

tafels en stoelen zo zijn opgesteld dat een persoon op gepaste afstand van de ander zit. 

• De aanwezige mechanische ventilatie is ingeschakeld. 

• Bij binnenkomst in de kerk staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten. 

• Er is een schoonmaakprotocol, op verzoek wordt deze toegestuurd. 

• De hygiëne van de keuken en de sanitaire voorzieningen zullen optimaal gewaarborgd 

worden. In de toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en tissues aanwezig. 

• Na elke activiteit worden de gebruikte zalen en die zaken die zijn aangeraakt gereinigd.  

(Zoals lessenaars, kansel, microfoons, stoelen/banken, deurklinken etc.)  

 


