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Koers PKA voor vieren en verhuur bij versoepeling coronamaatregelen 
250520 
 
De overheid heeft de corona-restricties versoepeld. Dit heeft gevolgen voor de kerken en 

pioniersplekken. Zij mogen hun activiteiten langzaamaan weer live gaan uitvoeren. Dat is goed 

nieuws, maar de versoepeling brengt ook veel vragen en onzekerheid met zich mee. Met een 

uitgewerkt protocol geeft de PKN heldere richtlijnen en daarmee een antwoord op veel vragen. Het 

protocol is afgestemd met RIVM en overheid. De PKA-koers is op dit protocol gebaseerd. In deze 

notitie geven we de hoofdpunten aan en enkele punten om bij stil te staan. Kijk voor het PKN-

protocol op: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-

kerkelijke-bijeenkomsten/ 

1. Uitgangspunten  
- Blijf online doen wat online kan, zoals vergaderen, Bijbelkring, gesprekskring, kinder- en 

jeugdactiviteiten, ‘online koffiedrinken’ en wellicht in veel gevallen ook vieren.  
- De voorkeur voor online geldt ook voor de verhuur.  
- Alles wat voor een kerkdienst geldt, geldt ook voor overige verhuur en openstellingen van de 

kerk. Er is dus sprake van één set (PKN-)regels voor álle activiteiten. 

- Voor alle activiteiten – ook van derden (verhuur) - zijn een registratie vooraf én een 
gebruiksplan noodzakelijk.  

- De kerkenraad/kernraad/stuurgroep van de wijkkerk of pioniersplek heeft de lead bij het 
opstellen van een gebruiksplan en de uitvoering van het corona-protocol en draagt de 
eindverantwoordelijkheid.  

- Op het kerkelijk bureau ontbreekt menskracht om de wijkkerken en pioniersplekken te 
adviseren over allerlei praktische zaken, zoals: inkoop beschermende middelen en 
schoonmaakmiddelen, richtlijnen voor het schoonmaken e.d. We hopen op je begrip 
hiervoor.  

 
2. Overwegingen vooraf: 
- We moeten ons bij het oppakken van activiteiten ervan bewust zijn dat juist kerkdiensten op 

sommige plekken grote bronnen van infectie zijn geweest. Ook is er het gegeven dat we 

relatief veel oudere mensen in ons midden hebben die tot de risicogroep horen. 

- Overweeg of je, wat je nu gaat opstarten, langere tijd kunt volhouden. De 1,5 meter-
samenleving wordt voor lange tijd het nieuwe normaal. De voorbereiding, de uitvoering, het 
toezicht houden: het kost veel menskracht. Zijn er voldoende vrijwilligers die hier lange tijd 
hun schouders onder willen zetten, ook in de zomermaanden? Dat wil misschien niet zeggen 
dat je helemaal niet kunt gaan opstarten, maar je kunt daar ook creatief mee omgaan. Door 
bijvoorbeeld niet iedere week een live viering te organiseren, maar eenmaal per 2 weken of 
eenmaal per maand. 

- Neem een periodieke evaluatie in je draaiboek op zodat je flexibel kunt omgaan met 
veranderingen. Het kan immers zijn dat er van binnenuit of van buitenaf signalen komen die 
het weer aanscherpen van de maatregels noodzakelijk maken. Hou daar rekening mee en 
maak daar een ‘noodscenario’ voor.  

- Hoe kun je in je communicatie zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen bereiken die bij de 
viering betrokken zijn? Regel dit voordat je met het weer live gaan begint, zodat je korte 
termijn-wijzigingen snel kunt doorgeven.  

- Blijf streamen en blijf investeren in online. Bedenk manieren waarop je met het streamen 
van vieringen en andere online activiteiten de gemeenteleden betrokken houdt en nieuwe 
doelgroepen kunt bereiken en vasthouden.  
 

3. Samenvatting / hoofdpunten protocol PKN: 
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- Vanaf 1 juni mogen er maximaal 30 mensen aanwezig zijn, vanaf 1 juli maximaal 100, maar 
zie het uitgangspunt: blijf online doen wat online kan.  

- Bij alle activiteiten staan de RIVM-richtlijnen voorop: blijf thuis als je je niet goed voelt, blijf 
thuis als je tot een kwetsbare groep behoort, hou 1,5 meter afstand, was je handen, hoest in 
je elleboog…  

- Er is per keer slechts één viering toegestaan in het kerkgebouw. 
- Vieringen (kort) na elkaar houden is niet mogelijk in verband met grondige reiniging van de 

ruimten na de viering.  
- Registratie vooraf is noodzakelijk om zicht te houden op het aantal bezoekers. Reken bij het 

maximum aantal de koorleden en eventuele andere musici en de dienstdoende vrijwilligers 
mee. Koster en predikant hoeven niet te worden meegerekend. 

- Zorg voor iemand bij de deur en iemand/meerdere personen die in de kerkzaal in de gaten 
houden dat iedereen zich aan de regels houdt/houden.  

- Zorg voor goede looproutes en geef aan waar je mag zitten en waar niet.  
- Zingen bleek aan het begin van de crisis een belangrijke boosdoener. Wees daarom extra 

voorzichtig bij het weer live opstarten van koor/cantorij. 
- Gemeentezang (samenzang) is helaas voorlopig niet toegestaan. Mee-neuriën mag wel.  
- Koffiedrinken na afloop wordt afgeraden.   
- Collecteren kan alleen via schalen bij de uitgang en de collecte-app.  
- Kinderopvang, kindernevendienst  en jeugdwerk is mogelijk mits er per activiteit een goed 

plan ligt.  
- Avondmaal kan gevierd worden mits aan de corona-voorschriften wordt voldaan.  
- Dopen kan alleen met gebruikmaking van een verlengde ‘dooparm’.  
- Zegenen kan alleen op 1,5 m afstand.  

 
4. Stappenplan opstarten live-viering: 
1. Installeer een taskforce die het weer opstarten van vieringen in goede banen leidt. Betrekt 

hier de professionals (predikant, koster, beheerder, organist/musici, schoonmaker) en 
belangrijke vrijwilligers bij.  

2. Neem het protocol van de PKN samen door. Er staan links in naar allerlei 

achtergrondinformatie. https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-

en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/ 

3. Stel een gebruiksplan op voor de viering en indien van toepassing voor kindernevendienst en 
kinder-/jeugdactiviteit. (Voor een format voor zo’n gebruiksplan kun je ook eens kijken op  
https://cgk.nl/format-gebruiksplan-kerkgebouw/ dan weet je zeker dat je niets mist. Maar 
dit is wel érg uitgebreid.) 

4. Communiceer helder met de iedereen waar de verantwoordelijkheden liggen en wie wat 
doet en wanneer.   

5. Denk ook aan het inkopen van beschermende middelen en schoonmaakmiddelen. 
6. Zorg met een eerlijk intekenbeleid en een goede registratie vooraf dat er niet meer 

bezoekers komen dan toegestaan.  
7. Maak een schema voor de lange termijn zodat je zeker weet dat er altijd genoeg vrijwilligers 

zijn.  Pas de frequentie of vorm desgewenst aan.  
8. Blijf investeren in je stream en overige online aanbod.  
9. Overleg met de (betaalde) medewerkers en de predikant wat voor hen veilig werken is. Voor 

specifieke vragen op het gebied van arbeidsrecht kun je terecht bij Linda van Utrecht van de 

afdeling H&R van het kerkelijk bureau: linda.vanutrecht@protestantsamsterdam.nl  

 

5. Voor vragen/overleg 
Hoewel we je niet kunnen adviseren bij allerlei praktisch-uitvoerende zaken, staan we je natuurlijk 
graag te woord als je vragen hebt die niet door het PKN-protocol beantwoord kunnen worden en/of 
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als je behoefte hebt aan overleg. Neem dan svp contact op met het kerkelijk bureau via 
info@kerkelijkbureau.nl / 020-5353700. 

mailto:info@kerkelijkbureau.nl

