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Aangepaste gedrag- en gebruiksregels bij kerkdiensten in de Pelgrimskerk. 

Algemeen: 
1. Deze gedrag- en gebruiksregels zijn overeenkomstig  de vastgestelde eisen en richtlijnen van het 

Wettig Gezag per 1 juli 2020 alsmede het gebruiksprotocol van de landelijke PKN () vanwege het 

COVID-19 virus (Corona). 

2. Bovengenoemde kaders zijn door de Kerkenraad vertaald  naar gedragsregels en 

procedureaanwijzingen voor zowel functionarissen binnen een kerkdienst, haar kerkgasten  

alsmede aan kerkdienst gerelateerde ruimten  en rituelen bin nen de protestantse gemeente 

Badhoevedorp-Lijnden. 

3. Enerzijds wordt deze vertaling in het gebouw zichtbaar door belijning/pijlen op de vloer/muur, 

stickers  en teksten, anderzijds door (aanvullende) mondelinge aanwijzingen van 

kerkfunctionarissen. 

4. Waar onderstaande regels onduidelijk zijn of niet in voorzien, volgt men het eigen gezonde 

verstand en de aanwijzingen van een dienstdoende Ouderling van Dienst , koster en/of 

gastenbegeleider(s). 

5. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap 
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Vanaf 1 juli 2020 zijn kerkdiensten mogelijk met maximaal 100 personen, mits men zich houdt aan de 

geldende “social distancing  regels”. Hoe geven we hieraan samen invulling? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afspraken voor, tijdens en na een kerkdienst: 

 Het kerkgebouw is zowel via de voor- als achterdeur toegankelijk. Bij binnenkomst wordt u een 
aantal vragen gesteld omtrent uw gezondheidstoestand en ontsmet u daarna eerst uw handen. 
Gebruik van de kapstok is niet toegestaan (jas dus mee de zaal in). U wordt, individueel of per 
huishouden, rechtstreeks begeleid naar uw plaats in de kerkzaal. Gasten wachten (zo nodig 
buiten) tot een gastenbegeleider hen komt ophalen en naar hun plaatsen begeleidt. U ontvangt 
geen Bijbel en/of liturgie want er wordt in de dienst niet gezongen! 

 Route naar uw zitplaats als u via de achterdeur binnenkomt: via de kleine deur in de centrale hal 
direct linksaf gaan en vanaf de voorste beschikbare rij stoelen aan te schuiven vanaf de helft van 
de rij (in het midden) of zoveel eerder als de stoelen bezet zijn. 

 Route naar uw zitplaats als u via de voordeur binnenkomt:  via het stiltecentrum en in de kerkzaal 
direct linksaf gaan en via het gangpad tegen de buitenmuur rechtsaf te gaan en vanaf de voorste 
beschikbare rij stoelen aan te schuiven vanaf de helft van de rij (in het midden) of zoveel eerder 
als de stoelen bezet zijn. 

 Vanwege de vaste stoelopstelling in de zaal kan het voorkomen dat ook gezinnen en echtparen 
gescheiden zitten als géén dubbele stoelen meer vrij zijn! 

 Na de kerkdienst begeleidt een gastenbegeleider u per rij naar de uitgang waar u ook door bent 
binnengekomen. Dit gaat in omgekeerde volgorde van binnenkomst. Er is geen gelegenheid tot 
ontmoeten binnen het gebouw (ook geen koffie), maar wordt direct naar buiten geleid. Daar kan 
men desgewenst (in de frisse lucht) met anderen samenzijn. 

 
Toiletgebruik: U vraagt de dienstdoende koster of u gebruik kunt maken van het invalidentoilet. Na 
gebruik moet u zelf het toilet goed desinfecteren. (desinfectiemiddel is aanwezig). 
 
Afspraken voor begin, gedurende en afloop van de kerkdienst: 

 De predikant groet de gemeente aan het begin en einde van de kerkdienst vanaf het liturgisch 
centrum. 

 Er zijn geen collecten tijdens de dienst. Bij beide uitgangen staan collecteschalen voor beide 
collectedoelen. Daarnaast zijn er ook collectezakken met de Givt-app, waarlangs u uw telefoon 
kunt halen. 


