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Inleiding 
 

De coronacrisis in Nederland is een gevolg van de coronapandemie, ontstaan door de 

uitbraak van de infectieziekte COVID-19 in 2019-2020 en sinds 11 maart 2020 als 

pandemie erkend. Begin 2020 werd SARS-CoV-2 het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt – 

ook in Nederland geconstateerd. De eerste besmetting werd op 27 februari vastgesteld. 

Ook de kerkdiensten konden vanaf begin maart geen doorgang meer vinden in de vorm zoals 

die wekelijks plaatsvond in de Bethlehemkerk. 

Vanaf dat moment heeft het Moderamen in overleg met de Wijkkerkenraad het besluit 

genomen de kerkdiensten online te gaan aanbieden. 

Alle richtlijnen uitgevaardigd door de Rijksoverheid en het RIVM zijn daarbij in acht genomen 

en uitgevoerd. 

Door de overheid en RIVM is aangekondigd dat vanaf 1 juni 2020 versoepeling van de 

maatregelen is aangekondigd en per 1 juli 2020 verdere versoepeling. Vanaf 1 juni 2020 

mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze of commerciële bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 

2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn bij religieuze of commerciële bijeenkomsten. 

 

Te allen tijde geldt dat de versoepeling onder voorbehoud is en gewijzigd kunnen worden of 

zelfs teruggetrokken. 

In dit protocol is beschreven hoe in de Bethlehemkerk de aangekondigde versoepeling wordt 

vormgegeven. Dit geldt zowel voor kerkelijke activiteiten als voor commerciële activiteiten. 

Dit document is een levend document en kan worden aangepast als daar aanleiding toe is. 

De concrete invulling van dit protocol valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

 

 

 

Opgemaakt te Hilversum 

Bethlehemkerk 
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Kerkelijke activiteiten 
De kerkenraad heeft besloten dat de gezamenlijke kerkdiensten niet eerder dan eind 

augustus/begin september 2020 weer worden aangeboden aan de gemeenteleden van de 

Bethlehemkerk. Gedurende de periode tot eind augustus/begin september worden de online 

diensten zoals zij nu worden aangeboden gecontinueerd. Wel wordt bestudeerd of het 

mogelijk is om meerdere disciplines zoals lectoren, meer voorzangers te laten participeren in 

de online diensten. 

Onder kerkelijke activiteiten vallen de genoemde wekelijkse online diensten alsmede die 

activiteiten die onder regie van de kerkenraad vallen, enkele voorbeelden zijn: de Soos, de 

instuif, open kerk, catechese. 

Rekening houdend met de richtlijnen van de overheid/RIVM zijn de navolgende punten in 

bullet aangegeven van toepassing: 

➢ Bij bezoek aan de Bethlehemkerk Heeft iedereen zijn/haar handen thuis gewassen 

voor vertrek. In de kerk ontsmet iedereen zijn/haar handen met desinfecterend-

middel, dat gereed staat bij binnenkomst van de kerk. Bij vertrek uit de kerk worden 

opnieuw de handen gewassen. 

➢ Het is toegestaan per 1 juni 2020 om met meerdere groepen van 30 personen of per 1 

juli 2020 met 100 personen in verschillende zalen in hetzelfde kerkgebouw bij elkaar 

te komen. 

➢ Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, 

afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. 

➢ In de kerkzaal en zaal 1 en 3 zal de daar aanwezige mechanische ventilatie hoger 

worden ingesteld voor meer luchtverversing. 

➢ Het protocol van de gemeente Bethlehemkerk geldt voor alle activiteiten in en rond 

het kerkgebouw. 

➢ Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor de kerk, predikanten, werkers in 

de kerk, vrijwilligers en bezoekers. 

➢ Predikanten, werkers in de kerk, vrijwilligers en bezoekers houden zich aan de 

voorschriften van het RIVM. 

➢ Uitgangspunten:   

o Houd altijd 1,5 meter afstand. 

o Ga niet naar plaatsen waar het druk is. 

o Nies en hoest in de binnenkant van uw elleboog. 

o Was vaak uw handen met zeep. 

o Bent u verkouden? Blijf dan thuis! 

o Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven. 

o Raak zo min mogelijke spullen/materialen aan. 

➢ De navolgende vragen worden gesteld door het benoemde aanspreekpunt aan 

iedereen die zich bij de voordeur van de Bethlehemkerk meldt voor de activiteit:  
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Vragen voor de gezondheidscheck 
Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de medewerker 
niet komen werken, of mag de bezoeker niet naar de afspraak/reservering komen. Het 
werk of het bezoek moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan 
worden. 

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) 
klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, 
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?  

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de 

afgelopen 7 dagen vastgesteld? 
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 
coronavirus is vastgesteld? 

➢ Deelnemers aan een activiteit zijn vooraf 5 minuten van te voren aanwezig, bij 

eerdere aankomst wordt buiten gewacht op afstand van elkaar. Na het beantwoorden 

van de checklist gaat men een voor een naar binnen. 

➢ Na afloop gaat men een voor een naar buiten na desinfecteren en met in achtneming 

van afstand. 

➢ De zalen worden ingericht conform de richtlijnen van de overheid/RIVM, dat betekent 

dat tafels en stoelen, naast elkaar en achter en voor elkaar,  1,5 meter uit elkaar 

worden opgesteld. 

➢ Koffie/thee wordt ingeschonken door de dienstdoende koster in de zaal op afstand 

van 1,5 meter. 

➢ Melk/suiker sticks en eventuele koekjes maar ook bier/wijn worden geserveerd(wordt 

dus niet zelf gepakt). Voorlopig worden geen (borrel)hapjes geserveerd ivm hygiëne. 

➢ Er bevindt zich geen groep mensen in de pantry/keuken. 

➢ Zowel in de gangen, als de kerkzaal zullen looproutes worden aangegeven, die strikt 

gevolgd moeten worden. Als in de gang bijvoorbeeld een jas aan de andere zijde van 

de looproute is opgehangen dan zal de volledige looproute geheel weer gevolgd 

moeten worden om de jas te kunnen ophalen. 

➢ Bij de ingang staat desinfectie materiaal die verplicht gebruikt dient te worden. 

➢ Koster Edwin Zwart draagt er zorg voor dat de beschikbare ruimtes volgens de 

richtlijnen van de overheid/RIVM zijn ingedeeld. 

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

moeten worden waarbij het devies is zoveel mogelijk thuis het toilet bezoeken. 

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

➢ Na elke activiteit of online dienst worden die zaken die zijn aangeraakt gereinigd. 

➢ Bij binnenkomst in de kerkelijke ruimtes staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen 

te ontsmetten.  
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➢ Voor elke activiteit en online kerkdienst wordt een coördinator benoemd die 

zorgdraagt dat de richtlijnen van de overheid/RIVM worden opgevolgd, een ieder 

dient zich hieraan te conformeren, zowel bij binnenkomst en bij vertrek. 

➢ De kerkzaal zal op later moment aangepast worden opdat de opstelling Covid-19 proof 

zal zijn.  

➢ Ook in de kerkzaal zullen looproutes van toepassing zijn opdat duidelijk is wat er 

verwacht mag worden. Er kunnen meerdere uitgangen zijn. 

➢ Een coördinator, die zichtbaar is, wijst kerkgangers of personen naar hun plaats opdat 

duidelijk is waar plaats genomen kan worden zowel in de kerkzaal als in overige 

ruimtes. 

➢ Na elke activiteit/online dienst in de kerkzaal zal de kerkzaal na afloop gereinigd 

moeten worden. Zoals lessenaars, kansel, microfoons, stoelen/banken, deurklinken 

etc. 

➢ Voorzangers zullen gepaste afstand van elkaar moeten nemen ivm mogelijk spuwen 

tijdens het zingen om elkaar niet te besmetten. 

➢ Collecten zullen digitaal in de huidige vorm blijven plaatsvinden. 

➢ Bij rouw- en trouwdiensten geldt hetzelfde protocol alsmede de aanwijzingen bij een 

rouwdienst van de uitvaartleider. 

➢ Bij andere activiteiten als een onlinedienst zal steeds afgewogen moeten worden of 

het haalbaar is de activiteit door te laten gaan. De kerkrentmeesters zullen daarin een 

aanspreekpunt zijn. 

➢ 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. 

➢ Op later tijdstip, als er weer fysiek kerkdiensten worden aangeboden, wordt 

aangegeven hoe we omgaan met koffiedrinken na de dienst. 

 

Contactpersonen Bethlehemkerk: 

✓ Edwin Zwart, koster, telefoonnummer: 06 – 38 82 46 16 

✓ Theo van Halsema, voorzitter kerkrentmeesters, telefoonnummer: 06 – 23 32 78 58 
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Commerciële activiteiten 
Vanaf 1 juni 2020 is het mogelijk gedoseerd weer commerciële verhuur te plannen binnen het 

aantal tot 30 personen. Per activiteit zullen we moeten bepalen of het verantwoord is de 

verhuur toe te staan. 

Rekening houdend met de richtlijnen van de overheid/RIVM zijn de navolgende punten in 

bullet aangegeven van toepassing: 

➢ Bij bezoek aan de Bethlehemkerk Heeft iedereen zijn/haar handen thuis gewassen 

voor vertrek. In de kerk ontsmet iedereen zijn/haar handen met desinfecterend-

middel, dat gereed staat bij binnenkomst van de kerk. Bij vertrek uit de kerk worden 

opnieuw de handen gewassen. 

➢ Het is toegestaan per 1 juni 2020 om met meerdere groepen van 30 personen of per 1 

juli 2020 met 100 personen in verschillende zalen in hetzelfde kerkgebouw bij elkaar 

te komen. 

➢ Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, 

afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. 

➢ Het protocol van de gemeente Bethlehemkerk geldt voor alle activiteiten in en rond 

het kerkgebouw. 

➢ Huurders, werkers in de kerk, vrijwilligers en bezoekers houden zich aan de 

voorschriften van het RIVM. 

➢ Uitgangspunten:   

o Houd altijd 1,5 meter afstand. 

o Ga niet naar plaatsen waar het druk is. 

o Nies en hoest in de binnenkant van uw elleboog. 

o Was vaak uw handen met zeep. 

o Bent u verkouden? Blijf dan thuis! 

o Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven. 

o Raak zo min mogelijk spullen/materialen aan. 

➢ De navolgende vragen worden gesteld door het benoemde aanspreekpunt aan 

iedereen die zich bij de voordeur van de Bethlehemkerk meldt voor de activiteit:  

 

Vragen voor de gezondheidscheck 
Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de medewerker 
niet komen werken, of mag de bezoeker niet naar de afspraak/reservering komen. Het 
werk of het bezoek moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan 
worden. 

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) 
klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, 
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?  

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de 

afgelopen 7 dagen vastgesteld? 
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4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 
coronavirus is vastgesteld? 

➢ Deelnemers aan een activiteit zijn vooraf 5 minuten van te voren aanwezig, bij 

eerdere aankomst wordt buiten gewacht op afstand van elkaar. Na het beantwoorden 

van de checklist gaat men een voor een naar binnen. 

➢ Na afloop gaat men een voor een naar buiten na desinfecteren en met in achtneming 

van afstand. 

➢ De zalen worden ingericht conform de richtlijnen van de overheid/RIVM, dat betekent 

dat tafels en stoelen, naast elkaar en achter en voor elkaar,  1,5 meter uit elkaar 

worden opgesteld. 

➢ Koffie/thee wordt ingeschonken door de dienstdoende koster in de zaal op afstand 

van 1,5 meter. 

➢ Melk/suiker sticks en eventuele koekjes maar ook bier/wijn worden geserveerd(wordt 

dus niet zelf gepakt). Voorlopig worden geen (borrel)hapjes geserveerd ivm hygiëne. 

➢ Er bevindt zich geen groep mensen in de pantry/keuken. 

➢ Zowel in de gangen, als de kerkzaal zullen looproutes worden aangegeven, die strikt 

gevolgd moeten worden. Als in de gang bijvoorbeeld een jas aan de andere zijde van 

de looproute is opgehangen dan zal de volledige looproute geheel weer gevolgd 

moeten worden om de jas te kunnen ophalen. 

➢ Bij de ingang staat desinfectie materiaal die verplicht gebruikt dient te worden. 

➢ Het contactpersoon van de huurder is verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop 

van binnenkomst, verblijf en vertrek uit de Bethlehemkerk. 

➢ Koster Edwin Zwart draagt er zorg voor dat de beschikbare ruimtes volgens de 

richtlijnen van de overheid/RIVM zijn ingedeeld. Bij de koster zullen vooraf activiteiten 

moeten worden geregistreerd en opgenomen zijn in de agenda. 

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

moeten worden waarbij het devies is zoveel mogelijk thuis het toilet bezoeken. 

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

➢ Na elke activiteit of online dienst worden die zaken die zijn aangeraakt gereinigd. 

➢ Bij binnenkomst in de kerk staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te 

ontsmetten.  

➢ Voor elke activiteit wordt een coördinator benoemd die zorgdraagt dat de richtlijnen 

van de overheid/RIVM worden opgevolgd, een ieder dient zich hieraan te 

conformeren. 

➢ Ook in de kerkzaal zullen looproutes van toepassing zijn opdat duidelijk is wat er 

verwacht mag worden. Er kunnen meerdere uitgangen zijn. 

➢ Een coördinator, die zichtbaar is, wijst personen naar hun plaats opdat duidelijk is 

waar plaats genomen kan worden zowel in de kerkzaal als in overige ruimtes. 

➢ Na elke activiteit in de kerkzaal zal de kerkzaal na afloop gereinigd moeten worden. 

Zoals lessenaars, kansel, microfoons, stoelen/banken, deurklinken etc. 
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➢ Bij activiteiten van huurders zal steeds afgewogen moeten worden of het haalbaar is 

de activiteit door te laten gaan. De kerkrentmeesters zullen daarin een aanspreekpunt 

zijn. 

➢ 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. 

 

Contactpersonen Bethlehemkerk: 

✓ Edwin Zwart, koster, telefoonnummer: 06 – 38 82 46 16 

✓ Theo van Halsema, voorzitter kerkrentmeesters, telefoonnummer: 06 – 23 32 78 58 
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Handleidingen als onderdeel van het Protocol: 

200616 Open Kerk 

handleiding.docx
 

200616 Introductie 

Reinigingsplan BK.docx
 

200616 Logboek 

Reinigingsplan Bethlehemkerk.xls
 

200616 

Reinigingsplan Bethlehemkerk.xlsx
 

 


