
Corona en kerk 
Als gemeente willen wij verstandig omgaan met de omstandigheden waar het corona-virus 

ons voor stelt. Daarnaast willen we graag een open en gastvrije gemeente zijn. Om deze bij 

elkaar te brengen hierbij de hoofdpunten van ons corona-beleid. 

Het protocol gaat uit van de ‘anderhalve meter’ tussen bezoekers. 

De stoelen in de kerkzaal zijn herordend, zodat de afstand tussen de rijen 1,5 meter is. 

Tussen elk huishouden bevinden zich tenminste 3 stoelen, waarmee 1,5 meter tussen de 

huishoudens wordt gewaarborgd. De voorste rij wordt gereserveerd voor de kerkenraad en 

eventuele bandleden. 

De kerkzaal kan hiermee ongeveer 100 personen verantwoord plaats bieden. Vooralsnog 
hanteren we echter een maximum van 30 bezoekers per dienst. De gemeente wordt vanaf 16 
mei 2021 opgesplitst in groepen, zodat dit gehaald wordt. 

Twee vrijwilligers ontvangen bij elke ingang bezoekers en vragen naar de gezondheid volgens 

de RIVM vragen. Bij een ‘ja’ kan de bezoeker de kerk niet betreden.  

In de kerkzaal krijgt u een plaats door een vrijwilliger toegewezen. 

Looproutes in het kerkgebouw: 

● Bij betreden van het kerkgebouw wordt van de bezoekers verwacht dat men direct de

kerkzaal binnen gaat en niet in de ontvangsthal (sociaal) groeperen. Ouders zijn er

hierbij voor verantwoordelijk dat hun kinderen zich even goed aan dit beleid houden.

● Tussen bezoekers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.

● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

● Volg de aangewezen looproutes.

● Volg de aanwijzingen op van vrijwilligers.



● Vanaf 16 mei 2021 zal er weer kinderkring en crèche zijn.

o Kinderen voor kinderkring starten de dienst gewoon bij hun ouders in de kerk

o Kinderen voor de crèche worden bij de deur van de crèche afgegeven

● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.

● De collecte verloopt digitaal.

● Geen consumptie na afloop, let er op dat je anderhalve meter afstand houdt.

● Thuis toiletteren, het is niet de bedoeling gebruik te maken van de kerk toiletten.

● Het bezoekwerk wordt voorzichtig weer opgepakt, met in acht houding van de 
richtlijnen gesteld door het RIVM.

Het uitgebreide corona beleid kunt u lezen in ons “gebruiksplan CGK Leiden – 

Opstandingskerk”. 


