
Maranathakerk
Kerkdiensten vanaf 19 juli 2020



Uitgangspunten

• Verwachting tot ver in seizoen 2020 /2021 COVID-19 maatregelen, en we 
houden ons aan de maatregelen van het RIVM, cf advies steunpuntkerkenwerk 
(SKW)

• Kerk wil het virus niet verspreiden, gemeenteleven gaande houden

• Kwetsbaren beschermen en de zorg helpen

• Kerk optimaal vormgeven als gemeente



Advies SKW

• 1,5 meter afstand, bij ziekteverschijnselen blijf je thuis!

• Kerkgebouw inrichten hiervoor/ gebruiksplan (geen zang)

• Schoonmaak en ventilatietijd

• Voorzichtigheid met 70+ en kwetsbaren

• Online eredienst aanvulling blijft een noodzaak

• Vergaderingen zo veel mogelijk digitaal



Stappenplan 
Maranathakerk

Per 19 juli 2020 (ip 1 juli ivm beschikbaarheid eigen 
kerk)

200 personen bij gezondheidscheck en registratie 

9 uur / 12 uur/ 19 uur

Tijden wijken af ivm ventilatietijd en schoonmaaktijd

Iedereen houdt zich aan de RIVM maatregelen

Uitnodigingsbeleid via aanmelden@spakenburg-
zuid.nl



Kerkgebouw

Onbeperkt aantal personen toegestaan MET gezondheidscheck allen met 1,5 meter 
afstand! In Spakenburg- zuid betekend dit voor nu 200 personen

Mensen uit 1 huishouden mogen bij elkaar zitten

Koffiedrinken is NIET toegestaan

Voorzorgsmaatregelen via koster. 

Ramen en indien mogelijk deuren, zijn geopend tijdens de dienst



Gezondheids check

U bent van harte
welkom in de dienst als
u alle vragen met nee 
beantwoord!



Kerkdienst

200 personen met 
gezondheidscheck en 1,5 meter 
afstand. 

Basis  ong 12 pers (koster, 1 pred. 2 
ouderl, 2 diak, streamer, beamer, 
schriftlezer, muzikanten)

Uitnodigingsbeleid verschilt per 
dienst

Bijzondere diensten

Online blijven uitzenden

Geen zang

Collecte ( via app en collecte zakken bij de uitgang van de kerk)

Kinderwerk is mogelijk → start later ivm de zomervakantie



Coördinatie diensten

Coördinator uitnodigingsbeleid → Benjamin Heek. Via de app spakenburg-zuid.nl/aanmelden en via de  mail aanmelden@spakenburg-zuid.nl en / of via wijkouderling

• Coördineert per dienst de aanmeldingen

• Doopdiensten:  50 personen incl doopouders, aantal maandag voor de doopdienst met naam en telefoonnummer doorgeven

• Tot 200 aanvullen met gemeenteleden: registratie gemeenteleden verplicht ( naam en telefoonnummer)

Rooster ouderlingen 2 per dienst:

• Doopdiensten : ouderlingen van de desbetreffende wijk (via predikant geregeld)

• Overige diensten regelt scriba (Johan Schelling mailt scriba hierover)

Rooster diakenen 2 per dienst → Gerard Beukers

Rooster doopouders → kerkelijk bureau

Rooster predikanten –> predikanten en Barend Hop

• 9 en 12 uur gelijke dienst, dezelfde predikant 

Muziek via de commissie zang en muziek / beamteam / streamteam en schriftlezers → Janita Nagel geeft dit door aan deze commissies

( attentie er is geen zang mogelijk!)

https://www.spakenburg-zuid.nl/aanmelden
mailto:aanmelden@spakenburg-zuid.nl


Koster

• Ramen  en (indien mogelijk vooraf) deuren open tijdens de dienst: half uur voor de eerste dienst begint

• Looproutes en zitplaatsen

• Bordjes ingang worden geplaatst, binnenkomst via hoofdingang prinses Margrietstraat. Dienstdoende ouderling brengt leden naar hun plaats. En geeft aanwijzingen bij 
verlaten van de kerk. (vullen van voor naar achter, verlaten van de kerk van achter naar voren). 

• Minder validen en doopouders komen binnen via het bijgebouw worden geholpen door diensdoende diaken

• Deuren en ramen staan open bij het betreden van de kerk

• Desinfectie bij entree → desinfectiezuilen hoofdingang en bijgebouw

• Gezondheidscheck → hoofdingang

• Alle niet gebruikte ruimtes zijn gesloten →Attentie garderobe is gesloten en er is 1 invalidetoilet open

• 1,5 halve meter afstand tussen personen (gezinnen mogen bij elkaar zitten). Kaartjes  en stroken  1,5 m zijn geregeld.

• Collecte: kerkzakken staan bij de uitgang

• Reiniging :

• Ventilatie minimaal 1 tot 1,5 uur ( alle ramen en deuren zijn geopend)

• Schoonmaken ( alles wat gebruikt/ aangeraakt is vb toiletten, banken, preekstoel, orgel, deurklinken etc) → koster + ouderlingen en diakenen van die dienst

• Peter maakt rooster voor kosters



Dienstdoende ouderlingen (2) per kerkdienst

• Zijn driekwartier voor aanvang dienst aanwezig

• Draagt hesje met logo 

• Vraagt bij binnenkomst naar gezondheid  (gezondheidscheck)

• Attenderen op desinfectiezuil 

• Uitleg looproute (garderobe/ toilet)

• Begeleid bezoekers naar zitplaats

• Hebben gereserveerde zitplaats achter in de kerk

• Helpt met schoonmaak na de dienst



Diakenen ( 2 per dienst)

• Zijn driekwartier voor de dienst aanwezig

• Beheer collecte 

• Draagt hesje met logo kerk zodat zichtbaar is dat je helpt

• Helpt de ouderen en kwetsbaren ( buiten opwachten)

• Helpt minder validen (buiten opwachten en via bijgebouw 
naar binnen begeleiden naar zitplaats)

• Helpt doopouders

• Hebben gereserveerde plaats achter in de kerk

• Helpt met schoonmaak na de dienst



Reguliere dienst

Registratieplicht: 
naam en 
telefoonnummer

Aanmelden via mail: 
aanmelden@spakenb
urg-zuid.nl t/m 
woensdag (voor de 
dienst van die zondag)

200 personen 
uitnodigen

Informatie
verstrekking per 
app en kerkblad

2 ouderlingen: 
gezondheidscheck
en begeleiding
zitplaats

2 diakenen:

Begeleiding minder 
validen en 
doopouders

Gezondheids
check

mailto:aanmelden@spakenburg-zuid.nl


Bijzondere diensten

Doopdiensten

9 uur en 12 uur dienst

2 doopouders per keer (4 per zondag)

Mogen incl zichzelf met 50 pers komen. 
Geven aantal personen met naam en telnr
de maandag voor de dienst door aan 
coördinator uitnodigingsbeleid

Predikant kan gewoon dopen

Avondmaal

Ip mogelijk met aparte bekertjes en brood 
van schaal nemen + adv RIVM

Belijdenis/ huwelijk/ bevestiging

ip mogelijk met ia van adv RIMV, vermijd 
lijfelijk contact



Beam/ streamteam/ muziek

Zitten/staan 1,5 meter uit elkaar

Maken na verlaten van de kerk de apparatuur 
schoon waar mee zij gewerkt hebben



Wanneer Wat Wie

Zaterdag

avond (hoge) Ramen in de kerkzaal staan open om te ventileren Koster

Zondag

Zondag 8:15 Ramen en deuren van het gebouw open → Ventileren Koster

Toilet en deurklinken reinigen Koster

8:15/11:15 Ouderlingen/ Diakenen  aanwezig uitleg taken door de koster Rooster scriba/ Gerard Beukers

8:30u/11:30 Beamteam/streamteam/ muzikant (en) aanwezig

9:00u /12:00u/19:00u Aanvang dienst

Ramen (en zo mogelijk deuren) blijven open

Koster

10:15/13:15/20:15 Afsluiting dienst

Ventileren Koster

Reinigen:

- banken

- toiletten en deurklinken reinigen

Koster ouderlingen diakenen

Reinigen mengtafel, microfoons, laptop Techniek team

Zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven open Koster



Doopdienst

• Gasten van de doopouders moeten uiterlijk de maandag voor de doopdienst het aantal 
personen(incl zichzelf) doorgeven via spakenburg-zuid.nl/aanmelden. Maximaal 50 personen 
per doopouders. Contactgegevens zijn verplicht in verband met registratie

• Ouders zijn ongeveer 15 min voor aanvang van de dienst aanwezig

• Predikant desinfecteert zijn handen voor de dienst (in verband met dopen) verdere 
maatregelen zijn niet meer nodig (SKW)


