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AANWIJZINGEN VOOR KERKGANGERS BETHELKERK (in Coronatijd) 
 
De overheid heeft kerken een aantal richtlijnen gegeven waar we ons als kerk aan moeten houden. 
We vragen uw en jouw begrip, ook als het soms wat erg strak overkomt. 

 Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of 
verhoging tot 38 graden Celsius. Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten 
thuis. 

 Heb je hooikoorts, gebruik dan je medicatie. Als je ondanks je medicatie blijft niezen of hoesten, dan 
blijf je thuis 

 Er wordt 1,5m onderlinge afstand gehouden. Kerkplein en kerkgebouw is daarop ingericht. Het is uw 
en jouw eigen verantwoording om de onderlinge afstand te bewaren. Huisgenoten (mensen op één 
woonadres) en kinderen/jongeren tot 18 jaar hoeven geen 1,5m onderlinge afstand te houden 

 Bij voorkeur kom je lopend naar de kerk. Als jevan wat verder weg komt kun je ook op de fiets komen. 
Als je slecht ter been bent kun je natuurlijkper auto komen. Vanwege de onderlinge afstand van 1,5m 
is er geen kerktaxi. 

o Voor het stallen van fietsen volg je de aangegeven route vanaf de klokkentoren 
o Alleen mensen die slecht ter been zijn (en gastpredikanten) mogen hun auto parkeren op het 

plein voor de kerk. 
 

 In het portaal van de kerk word je begroet, naar je gezondheid en je reserveringsnummer gevraagd. 
Heb je samen met huisgenoten één reserveringsnummer dan ga je ook samen de kerk binnen. 

 Zodra je in de hal komt ga je eerst je handen reinigen met desinfectie. Daar vraagt de halcoördinator 
naar je reserveringsnummer en geeft aan welke coördinator je naar een plaats zal brengen. Voor de 
gewone kerkgangers zijn er geen gereserveerde plaatsen. Je krijgt een plaats aangewezen op volgorde 
van binnenkomst. Vak voor vak, en per vak te beginnen vanaf het podium naar achteren. 

 Jassen en paraplu’s neem je mee de kerkzaal in. De garderobes zijn gesloten. 
 Mensen van één huishouden mogen naast elkaar zitten. 
 Voor mensen in rolstoel zijn speciale plaatsen. 
 Bij de viering van het Heilig Avondmaal gaan mensen die niet van plan zijn deel te nemen aan het 

avondmaal niet direct naast een gangpad zitten. 
 
 Gezinnen met kinderen die naar de kinderkerk willen gaan krijgen plaatsen toegewezen waarbij de 

kinderen bij het gaan naar en terugkomen van de kinderkerk via het catecheselokaal de kerkzaal 
kunnen verlaten en weer terugkomen (zonder binnen 1,5 m afstand van volwassenen te komen). 

 
 Als er kinderen voor de crèche zijn brengt één ouder deze naar de crèche. De overdracht van het kind 

gebeurt in een speciaal daarvoor gemarkeerd vak bij de crèche. Eventuele andere gezinsleden 
wachten in een speciaal daarvoor gemarkeerd vak tot de ene ouder zich aansluit. Daarna brengt een 
van de coördinatoren je(hen) naar de zitplaats(en) in de kerkzaal. 

 
 Tijdens de dienst is er geen fysieke collecte. Bij het verlaten van de kerk staan er drie collectebakken in 

het portaal van de kerk. 
 Alleen het invalidentoilet is beschikbaar voor noodzakelijk toiletbezoek. We vragen u en jou voor 

vertrek van huis naar het toilet te gaan! In het toilet zijn hygiënedoekjes aanwezig die je kunt 
gebruiken voor deurklinken en toiletbril. 

 
 Na afloop van de dienst volg je instructies op hoe de kerk uit te gaan. Bij het verlaten van de kerk gaan 

de kerkgangers direct naar buiten. Om drukte in de hal te vermijden doen we dit vak voor vak, en 
verlaten de kerkzaal door de deur waar we de kerkzaal ook zijn binnengekomen. 

 Na de dienst is er op het plein voor de kerk gelegenheid voor ontmoeting, waarbij mensen van 18 jaar 
en ouder wel 1,5 meter onderlinge afstand tot elkaar en tot mensen onder 18 jaar in acht moeten 
nemen. Bij droog weer kan er elke zondag na de dienst koffie, thee en limonade op een tafel buiten 
voor de grote deuren klaar gezet worden.   
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Viering Heilig Avondmaal 
 Nadat de predikant het brood heeft gebroken en de wijnbeker heeft gezegend nodigt de predikant de 

gemeente om deel te nemen.  
 Als eerste zullen enkele ambtsdragers brood en wijn delen en nemen zij hun plaats in.  
 Een ambtsdrager of coördinator geeft per vak (of delen van vakken) aan wanneer mensen die willen 

deelnemen kunnen opstaan en naar voren kunnen gaan.  
 De gemeente sluit aan te beginnen met de mensen die aan weerszijden van het meest linkse gangpad 

zitten. Gelijktijdig de mensen uit de zijzaal en die aan de rechterkant van het meest rechtse vak zitten 
aan, zij sluiten aan via de hal. Aansluitend de mensen die aan weerszijden van het gangpad tegenover 
de bloementafel zitten, en daarna de mensen die aan weerszijden van het gangpad voor het doopvont 
zitten. 

 Telkens de mensen uit de voorste banken als eerste, en zo naar achteren, de mensen uit de 
rechterkant van het vak voor het orgel in omgekeerde volgorde. De mensen uit de zijzaal en de 
rechterkant van het vak voor het orgel lopen hierbij via de hal.  

 De looproutes per vak, of delen van vakken, kun je op de website vinden onder ‘Werkwijze voor 
lopend avondmaal (in Coronatijd)”. 
 

 Links voor in staat de tafel met brood. Hier kunt u een stukje brood nemen. Aansluitend loopt u rustig 
(neemt uw tijd!) richting het orgel. Daar staat een tafel met wijn en druivensap. Daar kunt u een 
bekertje wijn of druivensap nemen. Nadat u van de wijn of druivensap heeft gedronken kunt u het 
bekertje in de daarvoor bestemde bak doen. Als laatste loopt u langs collectebak voor de 
avondmaalcollecte. Hierna gaat u weer terug naar uw zitplaats via de route aangegeven door een 
ambtsdrager.  

 U loopt hierbij via het catecheselokaal en de hal weer terug naar uw zitplaats. De  mensen uit de 
zijzaal en de rechterkant van het vak voor het orgel kunnen rechtstreeks naar hun zitplaats. 

 
 
 
 
 

 Hebt u nog vragen?  Mail naar: reserveringenbethelkerk@gmail.com of bel 06-26980423 
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Looproutes bij binnenkomst kerk 
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Looproutes bij verlaten kerk 

 
 


