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Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals die geadviseerd 
worden door o.a. de Protestantse Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk 
vrijgemaakt en andere kerkgenootschappen in Nederland. Dit protocol is een uitwerking van die richtlijnen. 
Ook de adviezen van de Unie van Baptistengemeenten zijn hierin meegenomen. 
 
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit coronaprotocol wordt bijgesteld zodra hier 
aanleiding voor is. 
 
Versie 1.2 1 september 2020 
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Doel en functie van dit protocol 
 
1. DOELSTELLING IN HET ALGEMEEN 
Met dit protocol willen we: 
● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, 

zodat de zorg het aankan. Als gemeente willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen; 
● bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed 

doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde en vervullen hierin tevens een 
voorbeeldfunctie in de maatschappij;  

● volop gemeente zijn vanuit ons gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven 
zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan. 

 
2. FUNCTIES VAN DIT PROTOCOL 
• We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde 

controlefase van de coronacrisis;  
• De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen 

we op basis hiervan instrueren; 
• Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten 

onze gemeente; 
• Dit plan is online te vinden op de website, per e-mail verspreid onder de leden en op papier 

in het  gebouw waar wij samenkomen aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor 
bijvoorbeeld de veiligheidsregio Kennemerland. 
 

3. AANTAL BEZOEKERS 
Vanaf 1 juli mag een onbeperkt personen de samenkomsten bijwonen, mits de anderhalve meter 
onderling gehandhaafd wordt. Bij meer dan 100 personen is triage 1 verplicht. 
Daarnaast is triage verplicht als er samenzang plaatsvindt. 

 
4. ALGEMENE AFSPRAKEN 
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze 
doelstelling: 
● anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden 2 

behoren; 
● mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met 

anderen uit hun huishouden;  
● de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne 

voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit de Unie 
aangereikte richtlijnen; 

● elkaar aanspreken als de ander zich niet aan de coronaregels houdt. 

 
1 Triage: mensen van tevoren vragen of ze symptomen van het coronavirus vertonen 
2 RIVM: Tot een huishouden behoren echtgenoten of andere levensgezellen, ouders en kinderen, voor zover 
zij op één adres wonen. 
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5. DISCLAIMER 
Dit coronaprotocol is een levend document dat aangepast wordt naar aanleiding van de actuele 
situatie in Nederland. Zodra er wijzigingen in landelijke overheidsmaatregelen worden 
doorgevoerd dan zullen we dit protocol daar zo spoedig mogelijk op aanpassen. Wij hebben het 
document zorgvuldig samengesteld op basis van de nu beschikbare informatie, desondanks kan 
het zo zijn dat sommige teksten niet meer actueel of juist zijn. De meest recente versie, te 
herkennen aan de datum, vind je altijd op onze website.  
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GEBRUIK VAN DE ZAAL VOOR DE SAMENKOMSTEN 
 
6. GEBRUIK VAN DE ZAAL 
Voor onze samenkomsten gebruiken we de grote zaal van wijkcentrum De Wereld, Laan van 
Berlijn 1 in Haarlem. Deze zaal kent geen vaste stoelopstelling en geen verhoogd podium.  
Voor in de zaal bevinden zich de spreker en de zangleider. Zij bewaren minimaal anderhalve 
meter afstand tot elkaar. Dit geldt ook voor een eventuele muzikant. 
De gemeenteleden zitten in de zaal op losse stoelen, welke minimaal anderhalve meter uit elkaar 
staan. Ook tussen de stoelrijen bevindt zich minimaal anderhalve meter. 
De voorste rij staat op ten minste twee meter afstand van het ‘podium’.  
 
Omdat er nauwelijks bezoekers zijn die tot één huishouden behoren, zullen alle stoelen op 
anderhalve meter van elkaar staan. Stoelen mogen niet worden verplaatst. 
 
7. ZAALCAPACITEIT 
In normale omstandigheden kunnen er zo’n 100 mensen in de grote zaal terecht. 
Onze samenkomsten worden gemiddeld door zo’n 18 personen bezocht. 
De verwachting is dat in deze aanloopfase maximaal 75% van hen de samenkomsten zullen 
bijwonen. Dat betekent dat er voldoende ruimte is om op gepaste afstand van elkaar de 
samenkomst bij te wonen. 
 
De adviesregel om slechts 90% van de capaciteit beschikbaar te houden voor gemeenteleden 
raakt ons niet, omdat wij weinig tot geen gasten in de diensten verwachten. 
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CONCRETE UITWERKING 
 
8. GERELATEERD AAN HET GEBOUW 
Aankomst 
De gemeenteleden komen per fiets of met de auto. Gezien het geringe aantal zal er geen sprake 
zijn van (sociaal) groeperen bij de voordeur of bij de entree van de grote zaal. 
 
Binnenkomst 
Het wijkcentrum wordt betreden via schuifdeuren, zodat niemand deurklinken of deuren hoeft 
aan te raken. In de hal na binnenkomst staat desinfectiemiddel en een keukenrol, welke verplicht 
gebruikt moet worden. Hierna gaan de gemeenteleden gelijk de grote zaal binnen. De deur naar 
de grote zaal zal geopend zijn, zodat hier ook niets aangeraakt hoeft te worden. Men zoekt direct 
een lege stoel uit om op te zitten, en gaat niet eerst een praatje maken. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe. Eventuele jassen of mantels worden om de 
eigen stoel gehangen of onder of naast de stoel gelegd. 
 
Vertrek 
Na de dienst verlaat men de zaal, rekening houdend met de anderhalvemeterafspraken. In de hal 
kan men desgewenst na de dienst één kopje koffie of thee drinken. De stoelen staan ook hier 
weer op anderhalve meter afstand. Men houdt de jas of mantel opnieuw om, naast of onder de 
stoel.  
 
Toiletten 
Het toiletgebruik zal tot een minimum beperkt dienen te blijven, dus echt in 
uitzonderingssituaties. De gebruiker van het toilet zorgt zelf voor het desinfecteren van het 
deurbeslag en de lichtknop na het toiletbezoek. Reinigingsmiddelen hiervoor zijn voor handen. 
 
Ventileren 
Om de ventilatie op een zo goed mogelijke manier toe te passen, wordt vanaf het betreden van 
de zaal tot en met het verlaten van de zaal de nooddeur in de grote zaal op een kier gezet. 
Hierdoor wordt vervuilde binnenlucht afgevoerd en verse buitenlucht aangevoerd.  
 
9. GERELATEERD AAN DE SAMENKOMST 
Samenzang 
Voorlopig zal er geen samenzang zijn in de samenkomsten. Volgens de RIVM-richtlijnen behoort 
de zaal tot een kleine kerkelijke ruimte (volume < 1.000 m3 en plafond < 4 m), waar niet veilig 
gezongen kan worden. 
Liederen worden beluisterd via YouTube en/of Spotify. De liedteksten worden geprojecteerd. 
 
Avondmaal |  Doop 
Elke eerste zondag van de maand en op Goede Vrijdag zal het avondmaal gevierd worden. Er is 
voor elke aanwezige die aan het avondmaal wil deelnemen een bekertje druivensap en een 
stukje brood. Men pakt zelf een bekertje uit een zogeheten cup tray en een stukje brood van een 
broodschaal. Het brood dat de bediener van het avondmaal bij de inleiding breekt, wordt niet 
gebruikt. Ook de druivensap die de voorganger dan in de beker giet, wordt niet gebruikt.  
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Tijdens het snijden van het brood en het inschenken van de bekertjes worden latex 
onderzoekshandschoenen gedragen. Tijdens de viering wordt het brood en de druivensap per rij 
opgehaald en op de eigen stoel genuttigd. 
 
Doop door onderdompeling is in dit gebouw niet mogelijk. Mocht zich een doopkandidaat 
melden, dan zal de doop elders plaatsvinden. Dit zal wel zoveel mogelijk coronaproof gebeuren. 
Voor de bediening van de doop zijn uitsluitend de twee oud-raadsleden aangewezen. Zij worden 
in dit kader als contactberoep ten behoeve van bepaalde liturgische handelingen aangemerkt. Bij 
het zegenen zal geen hand op de dopeling worden gelegd. 
 
Collecte 
Wekelijks collecteren is niet meer aan de orde, dit gebeurt nu alleen nog tijdens het vieren van 
het avondmaal. Bezoekers die geld willen doneren, kunnen dit – nog steeds – via de gebedsdoos 
(een doos met een gleuf aan de bovenzijde) doen.  
 
Consistoriegebed 
Het gebed voor aanvang van de dienst (ook wel bekend als consistoriegebed) zal in een hoek van 
de grote zaal worden gehouden. Hierbij zullen de bidders anderhalve meter afstand tot elkaar 
houden. 
 
Koffiedrinken 
Hoewel het dringende advies van het RIVM is om koffiedrinken achterwege te laten, menen wij 
dat dit met onze geringe opkomst wel mogelijk is. 
Er zijn wel een aantal beperkingen ten opzichte van de manier waarop dit voor de uitbraak van 
het coronavirus plaatsvond. Zo is het gebruik beperkt tot één kopje. Verder zal er alleen gebruik 
gemaakt worden van cupjes koffiemelk, suikerstaafjes en roerstokjes. Aangeboden koekjes zijn 
voorverpakt. 
Gemeenteleden halen na afloop van de dienst zelf hun kopje koffie/thee op bij de bar en gaan 
daarna direct naar de hiervoor aangewezen stoelen in de ontvangstruimte. Men neemt steeds de 
anderhalve meter afstand in acht. De tijdsduur van het koffiedrinken wordt beperkt tot een 
kwartier. 
 
Kinder- en tienerwerk (0 t/m 17 jaar) 
Er is geen kinder- of tienerwerk, zodat daarvoor geen maatregelen te treffen zijn. Ook is er geen 
kinderopvang. 
 
10. UITNODIGINGSBELEID 
Reservering 
Het ledenaantal van onze gemeente ligt onder de norm van 30 aanwezige personen. Wij hoeven 
dus geen keuzes te maken wie of wie niet voor een samenkomst wordt uitgenodigd. Wij hebben 
geen gasten die regelmatig of af en toe langskomen. 
 
Op onze website staat het volgende vermeld. 
Vanwege de corona-regels mogen er niet meer dan 30 personen samenkomen. 
Wil je eens een dienst meemaken, wil je het dan even melden bij het secretariaat: secretariaat @ 
baptistenhaarlem.nl.  
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RIVM-vragen 
Bij binnenkomst zal iedereen de bekende RIVM-checkvragen gesteld krijgen: “Bent u verkouden, 
heeft u koorts, bent u benauwd?” Bij een ‘ja’ kan de kerkganger de samenkomst niet bezoeken. 
Bij een ‘nee’ tapt de bezoeker desinfectiemiddel uit een dispenser en loopt direct door naar de 
grote zaal. 
 
Risicogroep 
Er is extra aandacht voor mensen die een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden als ze 
besmet zijn met het coronavirus. Tot de risicogroep behoren mensen van 70 jaar en ouder 
(ongeveer de helft van de leden die een bijeenkomst bezoekt) en volwassenen met o.a.  
luchtweg-, hart- en nieraandoeningen of suikerziekte. Ook tot deze groep behoren enkele leden. 
Het advies aan hen is en blijft: blijf zo veel mogelijk thuis. En als je toch naar de bijeenkomsten 
komt, volg dan de maatregelen nauwgezet: houd anderhalve meter afstand van anderen en zorg 
voor goede hygiënemaatregelen. 
 
Vervoer 
De richtlijnen van het RIVM laten vooralsnog geen ruimte om gemeenteleden, anders dan eigen 
huisgenoten, met de auto te halen en te brengen naar de samenkomsten. 
 
11. TAAKOMSCHRIJVING 
Arnold Vaandering en Hugo Heymeijer zijn de coördinatoren in het kader van dit coronaprotocol. 
Dit zal bij aanwezigheid van gasten ook aan hen verteld worden.  
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van microfoons. Alleen het mengpaneel en de muziekstandaards 
zullen na afloop van de samenkomst door de gebruikers worden ontsmet. Laptop en eventuele 
muziekinstrumenten zijn van de gebruiker zelf.  
Zangleider, eventuele muzikant en beamist zitten apart van de gemeenteleden en houden ook 
ten minste ander halve meter afstand tot elkaar. De zangleider heeft bovendien ten minste drie 
meter afstand ten opzichte van de voorste rij stoelen.  
De voorganger gebruikt de eigen Bijbel, er ligt geen ‘kanselbijbel’ klaar. 
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12. TIJDSCHEMA 

Wanneer Wat Wie 
9.15 uur Wijkcentrum openen  

Deur van grote zaal openzetten (ventilatie) 
Sleutelhouder 

9.30 uur Benodigde stoelen en tafels in grote zaal op 
juiste plek zetten en reinigen 
Deurbeslag reinigen  
Stoelen voor koffiedrinken in hal klaarzetten 
en koffietafels reinigen 

Kernteamlid 

9.45 uur Eerste gemeenteleden arriveren 
RIVM-vragen + gelijk naar grote zaal 

Kernteamlid 

10.00 uur Aanvang dienst  
11.00|11.15 uur Bij de zegen wordt nogmaals op de 1,5 m 

afstand geattendeerd  
Afsluiting dienst 

 

 Koffie drinken (maximaal 15 minuten) Kernteamlid 
 Gebruikte stoelen en tafels in grote zaal en 

hal reinigen 
Mengpaneel en muziekstandaard reinigen 
Deurbeslag en toiletten reinigen 

Kernteamlid 

13.00 uur (uiterlijk) Wijkcentrum afsluiten Sleutelhouder 
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BESLUITVORMING EN COMMUNICATIE 
 
13. BESLUITVORMING 
Dit coronaprotocol is – na afstemming met het kernteam – door de raad vastgesteld op  
4 juni 2020. 
 
14. COMMUNICATIE 
Het coronaprotocol is per e-mail naar alle leden verstuurd. Leden die de samenkomsten 
bezoeken maar niet over een e-mailadressen beschikken hebben het protocol per post 
ontvangen. 
 
Ook is het protocol op de website geplaatst, zodat mogelijke gasten weten hoe ons 
coronaprotocol werkt. Via Facebook wordt men ook op de hoogte gesteld. 
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OVERIGE BIJEENKOMSTEN, VERGADERINGEN EN 
BEZOEKWERK 
 
15. OVERIGE BIJEENKOMSTEN EN VERGADERINGEN 
Het wijkcentrum wordt alleen op zondagochtend gehuurd. Een eventuele gemeentevergadering 
vindt aansluitend aan de samenkomst plaats. Dit betekent dat men in dezelfde opstelling blijft 
zitten. De leiding van die vergadering zit op het ‘podium’ en houdt van elkaar gepaste afstand. 
Er wordt op dat moment geen koffie in de hal gedronken, maar op in de grote zaal op de eigen 
stoel. 
Overigens vindt een gemeentevergadering pas plaats als alle gemeenteleden het veilig genoeg 
vinden om aan zo’n vergadering deel te nemen. 
 
Vier tot ze maal per jaar vindt er nog overleg plaats van het kernteam. Dit overleg wordt in 
huiselijke kring gehouden, waarbij gepaste afstand tot elkaar wordt genomen. Alleen 
huisgenoten kunnen bij dit overleg dichter bij elkaar plaatsnemen. 
 
Ook is er één Bijbelkring die eens in de twee of drie weken in huiselijke kring samenkomt. De 
kring bestaat uit twee echtparen en een alleenstaande. Er wordt gepaste afstand gehouden 
tijdens de kringavonden. 
 
16.  BEZOEKWERK 
Het bezoekwerk vindt ad hoc plaats op basis van gesignaleerde behoefte of op verzoek van het 
betreffende gemeentelid. Hierbij worden de RIVM-richtlijnen in acht genomen.  
Bezoekwerk aan gemeenteleden in een verpleeghuis kan pas plaatsvinden als de overheid deze 
instellingen vrijgeeft voor bezoek. 
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