
 

Protocol VEG Elburg op 1,5 meter 
 

 

1. Inleiding 

Door de coronacrisis zijn in onze gemeente alle activiteiten waarbij samenkomsten worden 

georganiseerd stilgelegd. De enige uitzondering hierop zijn rouw-/ dankdiensten. 

Dit heeft grote invloed op onze gemeente. We missen de ontmoeting met elkaar. Toch hebben we 

gemerkt dat er grote betrokkenheid is en zien we dat veel mensen trouw via de livestream en andere 

manieren meeleven met de gemeente en met elkaar. Nu de maatregelen wat versoepeld worden 

zullen we ook in onze gemeente weer activiteiten opstarten. We volgen daarin de instructies van 

onze overheid en kiezen voor de weg van geleidelijkheid. Niet maximaal zoeken naar de grenzen van 

wat mag, maar verstandig kijken naar wat verantwoord kan. 

Op basis van de persconferentie van het Kabinet van 13 mei 2020 is gestart met het voorbereiden 

van het weer opstarten van activiteiten en samenkomsten. Genoemde data zijn nog onder 

voorbehoud. Waar data in dit protocol genoemd worden is dit dus ook onder voorbehoud. In alles 

geldt dat wij de richtlijnen van de overheid volgen. 

In dit document wordt beschreven wat de huidige stand van zaken qua maatregelen is, visie op 

gemeente-zijn in coronatijd is, welke activiteiten daarbij passen en als bijlage is het protocol 

toegevoegd met de hygiëne-eisen en voorzorgsmaatregelen waaraan we ons moeten houden. 

2. Stand van zaken eind mei 2020 
Op dit moment zijn religieuze bijeenkomsten tot 30 personen toegestaan, mits voldaan wordt aan de 

voorgeschreven hygiëne-eisen, waaronder de 1,5 meter afstand eis. Als VEG Elburg hebben wij 

ervoor gekozen om deze ruimte alleen te benutten voor het organiseren van rouw-/ dankdiensten en 

het aanwezig laten zijn voor mensen voor het organiseren van de livediensten. Verder activiteiten 

zijn stilgelegd. 

Vanaf 1 juni worden bredere bijeenkomsten tot 30 personen worden toegestaan (o.a. in horeca).  

Vanaf 1 juli worden bijeenkomsten tot 100 personen weer toegestaan. Bij deze versoepeling van 

maatregelen blijven wel de hygiëne-eisen, waaronder de 1,5 afstandseis van kracht. 

3. Visie op gemeente-zijn in Coronatijd 
Als VEG Elburg hebben we als doel: het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen, in woord en 

daad en mee te werken aan de uitbreiding en komst van het Koninkrijk van God.  

Als gemeente zijn we gewend daar op een bepaalde manier invulling aan te geven. Belangrijk daarbij 

is de ontmoeting met God, maar ook de ontmoeting met elkaar. Centraal staan daarin de zondagse 

samenkomsten, waar verdeeld over een zondag zo’n 450 bezoekers naar de diensten komen. 

We zien dat de coronacrisis flink ingrijpt in hoe we normaal gesproken invulling geven aan het 

gemeente zijn. De tijd dat we in een volle kerk weer schouder aan schouder in ons kerkgebouw uit 

volle borst tot eer van God kunnen zingen zal nog even op zich laten wachten.  



 

Als kerkenraad hebben we ons vooral gericht op de vraag: “Hoe dan wel?” en 
“Hoe kan deze coronacrisis bijdragen aan de verkondiging van het Evangelie en de 
uitbreiding en komst van het Koninkrijk van God?” 
We hebben ons daarbij laten inspireren door de eerste gemeenten die we kennen 
vanuit de Bijbel. Dit waren over het algemeen kleine huisgemeenten. Geen grote kerkgebouwen, 
maar broers en zussen in de Heer die hun huis openstelden voor ontmoeting met de Heer en met 
elkaar.  
Bijzonder is dat we juist ook als VEG een dergelijk traditie kennen. In onze ontstaansgeschiedenis 
staat daarover het volgende opgeschreven: Velen kwamen tot het geloof in Christus Jezus en 
begonnen hun leven te wijden aan Hem en aan Zijn dienst. In de “gezelschappen” in wijde omtrek 
werden deze dingen besproken. 
 
Nu grote bijeenkomsten voorlopig niet kunnen willen we ons laten inspireren door de Bijbelse 
voorbeelden en onze eigen ontstaansgeschiedenis. We richten ons in de komende maand(en) op het 
verder ontwikkelen van de bestaande wijkgroepen waar we de dingen van de Heer kunnen 
bespreken, maar elkaar ook praktisch tot hand en voet kunnen zijn. 
 
Hoe willen we dat doen? 
Onze gemeente kent een indeling in wijken, die wijken zijn vervolgens weer ingedeeld in 
wijkgroepen. In totaal zijn dat er zo’n 25. Gemiddeld bestaat zo’n wijkgroep uit één of meerdere 
straten en zijn dit zo’n 10-20 adressen van leden of vrienden. Wat zou het mooi als deze 25 
wijkgroepen elkaar als waren het kleine gemeenten gaan ontmoeten. Dit kan bijvoorbeeld 
betekenen dat op zondagmorgen samen de livestream wordt gekeken en daarna onder het genot 
van een kopje koffie wordt nagepraat. Of dat thuis wordt gekeken en daarna een kop koffie wordt 
gedronken bij iemand in de tuin. Dat hoeft natuurlijk niet als wijkgroep als geheel, maar er kunnen 
ook afspraken gemaakt worden over wie bij wie afspreekt. Natuurlijk kan dat ook op andere 
momenten dan de zondag. Ongetwijfeld zijn er in de gemeente veel meer creatieve ideeën over dan 
wij als kerkenraad kunnen bedenken. Daarnaast is iedere wijkgroep ook weer anders qua 
samenstelling. De praktische verdere invulling laten we dan ook graag bij de wijkgroepen. 
Op de website en de app zullen we informatie delen over de wijkgroep, zodat je weet bij welke groep 
je hoort. Ook zullen we daar voorbeelden delen en antwoord geven op veel gestelde vragen. 
 
Ook geloven we dat het omzien naar elkaar in dergelijke wijkgroepen op een hele praktische manier 
vorm kan krijgen. Ook is het natuurlijk mooi om andere buurtgenoten die Jezus misschien nog niet 
kennen daarin te betrekken. 
Natuurlijk houden we ons ook in deze manier van samenkomen aan de 1,5 meter regel en de 
hygiëne-eisen. Vuistregels daarvoor zijn te vinden in het protocol VEG Elburg op 1,5 meter. 
 
Voor vragen over wijkgroepen kun je terecht bij zorgen@vegelburg.nl 
 
Gebeurt er dan niets meer in het kerkgebouw?   
Zeker wel! Ook als VEG Elburg willen we per juni het kerkgebouw weer stap voor stap openstellen 
voor de kerkelijke activiteiten tot 30 personen (denk aan vergaderingen, bidstond, jeugdactiviteiten). 
Bij de activiteiten geldt uiteraard dat iedereen zich moet houden aan de geldende hygiëne-eisen. 
Verderop in dit protocol wordt ingegaan op hoe dit wordt ingericht en aan welke voorschriften en 
voorwaarden men zich moet houden. 
 
Komen er ook weer kerkdiensten? 
Vanaf 1 juli mogen er weer 100 mensen samenkomen. Dat is ook het moment waarop bezoekers in 

het kerkgebouw aanwezig kunnen zijn bij de dienst. Deze kerkdiensten zullen er wel heel anders 

uitzien dan we gewend waren. Het is goed om ons dat te realiseren.  



 

Bij de dienst zal een beperkte groep aanwezig kunnen zijn. Per dienst nodigen we 

een aantal wijkgroepen uit om de kerkdienst live bij te wonen. In de kerk wordt 

een opstelling gemaakt met tafels met op de hoekpunten 4 stoelen. Zo handhaven 

we te afstandseisen, maar voelen we niet de afstand omdat we ‘gewoon’ bij elkaar aan tafel zitten. 

Mensen van hetzelfde huishouden mogen wel dicht bij elkaar zitten. Na de dienst is er de 

mogelijkheid om aan de tafels na te praten. Ook daarbij geldt uiteraard dat deze diensten moeten 

voldoen aan de geldende hygiëne-eisen. Verderop in het protocol wordt ingegaan op hoe dit zou 

kunnen. Op dit moment richten we ons eerst op één dienst per zondag. Als we wat ervaring 

opgedaan hebben en het loopt allemaal  dan geeft dat de ruimte om  weer het aantal diensten uit te 

breiden. Belangrijk is ook nog om te noemen dat iedereen zich vooraf zal moeten aanmelden voor 

een dienst. Hoe dat precies gaat werken laten we later nog weten.  

En de livestream dan? 
We gaan geen afscheid meer nemen van de livestream.  Sterker nog, op dit moment wordt alles in de 
kerk ingericht om tot een permanente opstelling te komen. Ook in de toekomst willen we zo 
diensten blijven uitzenden. In de eerste periode zal het voor mensen die de dienst bezoeken 
misschien wel wat vreemd zijn. Voorgangers zullen vooral in de camera spreken en er mag niet 
meegezongen worden. Dit kan een gevoel geven dat je een soort van publiek bent.  
Later als er weer meer mensen naar de kerk mogen zal de livestream weer meer een registratie zijn 
van de dienst en zal het weer wat meer lijken op wat we gewend waren. Hopelijk mogen we dan ook 
weer zingen. 
 
3 smaken 
Alles bij elkaar ontstaan er zo 3 smaken. We kunnen betrokken zijn in de gemeente door deel uit te 
maken van de wijkgroep in jouw straat of buurt. Af en toe kun je naar de kerk, maar dat zal zeker niet 
elke zondag zijn. Natuurlijk kun je ook zoals nu ervoor kiezen om zelf thuis naar de livestream te 
kijken. 
 
Hoe gaat het met de zondagsschool? 
Voor de zondagsschool geldt dat rond deze periode normaal gesproken gestopt zou worden voor de 
zomervakantie. In overleg met de zondagsschoolleiding is daarom besloten bij de start van het 
nieuwe seizoen (september) weer te starten met zondagsschool. 
Uiteraard wordt de berichtgeving gevolgd en wordt aangesloten bij de geldende maatregelen en data 
waarop maatregelen worden aangepast. 
 

Hou vooral de website en de app in de gaten voor het laatste nieuws over activiteiten en diensten! 

  



 

Bijlage: Protocol Hygiëneregels en voorzorgsmaatregelen 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 
 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• blijf thuis  

o Als je of iemand anders onder jouw dak één van de volgende (ook milde!) 

symptomen heeft:  

▪ Hoesten 

▪ Niezen 

▪ Keelpijn 

▪ Benauwdheid 

▪ Braken 

▪ Diarree 

▪ Koorts(ig) gevoel 

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, ben je welkom 

o Als jijzelf positief getest bent op het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2). Je bent 

weer welkom als je 24 uur geen klachten meer hebt en het meer dan 1 week 

geleden is dat de klachten begonnen zijn. 

o Als iemand anders onder jouw dak positief getest is op SARS-CoV-2. Je bent weer 

welkom als jij tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon niet ziek 

geworden bent. 

• ga direct naar huis wanneer er klachten ontstaan zoals: 

▪ Hoesten 

▪ Niezen 

▪ Keelpijn 

▪ Benauwdheid 

▪ Braken 

▪ Diarree 

▪ Koorts(ig) gevoel 

 

Handelswijze bij het van bezoek van kerkelijke activiteiten: 

• Voor mensen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met 

onderliggende aandoeningen) of met specifieke gezondheidsklachten wordt geadviseerd zelf 

kritisch af te wegen of het verstandig is aanwezig te zijn bij activiteiten 

• Kom niet eerder dan 15 minuten voor de start van de activiteit en vertrek meteen daarna. (bij 

kerkdiensten of wijkgroep kan een afwijkende instructie gelden) 

• Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van ieder ander persoon 

• Schud geen handen 

• Hoest/nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 

• Was thuis je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de activiteit 

• Vermijd het aanraken van mond, neus en ogen 

• Ga voor vertrek thuis naar het toilet 

• Doe voorbereidingen voor de activiteiten voor zover mogelijk thuis. 



 

 

Maatregelen in het kerkgebouw 

• Gezorgd wordt voor voldoende EHBO en hygiëne materialen 

• Gezorgd wordt voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen 

(water en zeep en voldoende papieren handdoekjes); 

• Na iedere activiteit worden gebruikte materialen schoongemaakt (incl. toiletten, deurklinken 

etc. (degene die de ruimte geboekt heeft is hiervoor verantwoordelijk). 

• het gebruik van de toiletten is toegestaan (ga wel zoveel mogelijk thuis naar het toilet) 

• Per activiteit is duidelijk wie de verantwoordelijke is. De verantwoordelijke kent de eisen van 

het protocol en ziet toe op de naleving ervan. 

• In de planning wordt er rekening mee gehouden dat er nooit meer dan het toegestane aantal 

mensen in het kerkgebouw aanwezig zijn. Dit houdt in dat er ook voldoende tijd tussen de 

activiteiten moet zitten. 

• Per ruimte wordt aangegeven hoeveel personen daarin maximaal aanwezig mogen zijn met 

in achtneming van de anderhalve meter regel. 

• In de kerkzaal staan stoelen zo opgesteld dat voldaan wordt aan de 1,5 meter eis. (leden van 

1 huishouden kunnen wel naast elkaar zitten 

• De regels worden gecommuniceerd met vrijwilligers, leden, vrienden, bezoekers via de 

website en de app. Mensen die een zaal boeken worden op de hoogte gesteld van de regels 

• De hygiëneregels worden opgehangen bij de ingang van de kerk 

• Ruimtes worden geboekt bij de beheerder (Marieke Wijsmuller, beheer@vegelburg.nl). 

Gebruik van de ruimte is alleen toegestaan na bevestiging van de beheerder. Bij twijfel 

overlegd de beheerder met het Dagelijks Bestuur (DB). 
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Voor leiding van activiteiten voor kleinere groepen (bijv. 

bidstond, jeugd) (na 1 juni) 

 

 
• boek een ruimte in de kerk bij de beheerder (Marieke Wijsmuller, beheer@vegelburg.nl) 

• Als er geen ruimte is geboekt dan kan er geen gebruik gemaakt worden van het gebouw. We 

moeten daar helaas streng op zijn, dus voorkom teleurstelling en boek tijdig. 

• volg altijd de instructies van de beheerder op; 

• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de kerk. 

• bereid je activiteit goed voor. Denk na over de te gebruiken zaal (voldoende ruimte). Voor de 

groepen 13+ geldt: houd 1,5 meter afstand, ook onderling; 

• zorg dat er in de leeftijdsgroepen 13 + zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden; 

• Probeer bij activiteiten vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar, jeugd van 

13 t/m 18 jaar en 18+ te voorkomen; 

• zorg dat alles klaar staat zodat je gelijk kunt beginnen. Laat deelnemers alleen toe in daartoe 

bestemde ruimtes; 

• maak vooraf (gedrags)regels aan deelnemers duidelijk, met name voor de leeftijdsgroepen  

13 t/m 18 jaar en 18+ waarbij ten alle tijde 1,5 meter afstand moet worden gehouden; 

• wijs deelnemers op het belang van handen wassen en schudt geen handen; 

• help de deelnemers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer 

dat niet gebeurt; 

• houd 1,5 meter afstand met al je deelnemers (geen lichamelijk contact); 

• weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de activiteit; 

• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; 

• laat deelnemers niet eerder toe dan 15 minuten voor de starttijd van de activiteit. De 

deelnemers moeten na afloop direct vertrekken; 

• hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

• was of desinfecteer je handen na iedere activiteit; 

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid 

of koorts; 

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 37,5>38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten; 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 

worden, moet je  thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 
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Voor ouders en verzorgers 

• informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en 

zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 

• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 

• meld je kind(eren) of laat ze zich tijdig aan voor de activiteit of volg de afspraken van leiding 

op zodat rekening gehouden kan worden met de toestroom; 

• breng je kind(eren) alleen of laat ze alleen gaan naar kerk wanneer er een activiteit voor 

jouw kind(eren) gepland staat; 

• breng je kind(eren) niet of laat ze niet gaan naar de kerk als je kind klachten heeft van 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts; 

• breng je kind(eren) niet naar of laat ze niet gaan naar de kerk als iemand in jouw huis koorts 

heeft (vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten 

heeft, mag je je kind weer laten deelnemen aan activiteiten 

• breng je kind(eren) niet of laat ze niet gaan naar de kerk als iemand in jouw huishouden 

positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het 

laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet je kind thuis blijven tot 14 

dagen na het laatste contact; 

• wanneer je kind(eren) niet zelf naar de kerk kunnen reizen zorg dan dat je als 

ouder/verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt; 

• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de kerk; 

• kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de activiteit naar de kerk; 

• volg altijd de aanwijzingen op van de leiding of de beheerder; 

• als ondersteuning noodzakelijk is bij de activiteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één 

ouder/verzorger aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende 

protocol nageleefd moet worden; 

• direct na de activiteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de  afgesproken plek of 

vertrekken de aanwezige kinderen op eigen gelegenheid wanneer dit door de ouders is 

toegestaan. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

  



 

Inrichting kerkdienst (vanaf 1 juli) 
 

• Alle bovenstaande hygiëne en organisatorische maatregelen gelden ook voor kerkdiensten. 

• De opstelling van de kerk wordt aangepast, zodat aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand 

van elkaar kunnen houden. Op de galerij worden de rijen om en om gebruikt.  

• Bij de inrichting worden stoelen om tafels gezet. Personen uit 1 huishouden en kinderen tot 

12 jaar kunnen gewoon naast elkaar zitten. Houdt wel rekening met de ruimte naar andere 

bezoekers als ergens een stoel bij wordt gezet. De dienstdoende koster/haldienst wijzen 

mensen hun plek. 

• De kerk kent 1 richtingsverkeer. Binnenkomst gaat via de gebruikelijke ingangen. Wanneer 

iemand tijdens de instroom de kerk wil verlaten of naar toilet moet of iets dergelijks gaan zij 

via de nooduitgangen voorin buitenom. Bij het uitstromen van de kerk tijdens of na de dienst 

geldt weer de gebruikelijke route, dus draait het één richtingsverkeer om. Personen die dan 

de kerk in moeten gaan dan buitenom. 

• Deuren staan zoveel mogelijk open, zodat deurklinken e.d. niet aangeraakt hoeven te 

worden. 

• Gezien de benodigde aanpassingen zal de kerk een capaciteit kennen van ca 50 bezoekers 

(exacte aantal volgt, exclusief organisatie). Om het aantal mensen te reguleren wordt per 

wijkgroep uitgenodigd en wordt er een kaartsysteem ingevoerd. Op de website en in de app 

wordt aangegeven welke wijkgroepen uitgenodigd worden om naar de kerk te komen en hoe 

het boeken van kaarten in zijn werk gaat).  

• Per dienst zijn max 50 kaarten beschikbaar. Kaarten zijn uiteraard gratis.  

• Wanneer de 50 kaarten zijn uitgegeven is de dienst vol en wordt doorverwezen naar andere 

diensten/wijkgroepen/livestream.  

• Kerkdiensten blijven te volgen via de livestream. 

 

 

 

 

 


