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Beste leden en vrienden van de Broedergemeente Zeist, 

Vandaag heeft de Oudstenraad het Corona protocol van onze gemeente herzien. 

Bij uitbraak van de epidemie hebben wij een beleid opgesteld om veilig te stellen 
dat onze diensten ook in deze tijd door kunnen gaan zonder de leden aan het 
gevaar van besmetting bloot te stellen. Wij zijn dankbaar dat de kerkgangers en 
onze medewerkers deze maatregelen hebben nageleefd en dat er – naar ons 
weten – geen besmettingen zijn geweest i.v.m. activiteiten van onze gemeente. 

In de laatste weken is het aantal besmettingen met Covid-19 in Nederland weer 
sterk toegenomen. De maatregelen van de overheid werden aangescherpt. Kerken 
kregen weliswaar nog iets meer ruimte dan andere instellingen. Gebeurtenissen 
rond een kerkdienst elders in het land op 4 oktober hebben tot een uitgebreide 
openbare discussie geleid over de speciale rol van kerken en geloofs-
genootschappen in Nederland. 

Op maandag 5 oktober heeft een gesprek tussen de minister van Eredienst en 
vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen in Nederland plaats-
gevonden. Als uitkomst van dit overleg heeft het CIO, het Interkerkelijk Contact 
in Overheidszaken, zijn 30 aangesloten kerkgenootschappen opgeroepen tot 
“Behoedzaam vieren van het geloof”. Alhoewel het advies niet bindend is, heeft de 
Oudstenraad besloten om het te volgen vanuit zorg voor onze leden en vanuit 
solidariteit met andere geloofsgemeenschappen en andere instellingen in onze 
samenleving. 

Voor onze diensten leidt dat tot ingrijpende gevolgen. Het aantal kerkgangers zal 
worden beperkt tot maximaal 30 personen en – de meest ingrijpende maatregel – 
in de diensten zal er in de komende weken geen samenzang zijn. Een 
voorzanggroep behoort tot de mogelijkheden. 

We zullen dus in de komende weken “behoedzaam” vieren. Wij zijn blij dat we via 
de techniek mensen buiten de zaal kunnen laten participeren in onze diensten.  

Het aangepaste Corona protocol geldt vanaf 6 oktober tot nader order. 

 

Zeist, 6 oktober 2020 Markus Gill, predikant 
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1. Kerkgangers worden gevraagd om alleen te komen als ze gezond zijn! Wie 
verkoudheidsverschijnselen vertoont, blijft thuis.  

2. Wie naar de kerk komt moet zich van tevoren aanmelden via 
receptie@ebgzeist.nl. Het maximale aantal kerkgangers in de Grote Zaal is 
30, exclusief medewerkers in de dienst. 

3. Vóór begin van de diensten worden de deuren naar het plein opengezet 
(circulatie). Tijdens de diensten staan minstens twee ramen open.  

4. Voor binnenkomst wordt alleen de deur aan de broederkant gebruikt.  

5. Bij de ingang worden de handen gedesinfecteerd.  

6. We geven elkaar geen hand.  

7. Er worden geen boeken uitgedeeld. Kerkgangers kunnen de dienst volgen 
via een apart liturgieboekje of via de beamer. 

8. U loopt via de route die op de vloer van de zaal is uitgezet.  

9. Kerkgangers mogen alleen op de kussens plaatsnemen. Als er twee 
mensen uit één huishouden naast elkaar zitten blijft de volgende plaats op 
de bank vrij.  

10. Kerkgangers worden geacht van voren naar achteren aan te sluiten.  

11. Kinderen van de kinderkerk en tieners van de tienerkerk gaan meteen 
naar hun eigen ruimte. Voor hen is een apart Corona-beleid opgesteld.  

12. Er is geen samenzang in de diensten. De inzet van maximaal 5 
voorzangers met een minimale afstand van 5 meter ten opzichte van de 
overige kerkgangers blijft een mogelijkheid. 

13. Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd. Wel wordt er een collecte 
gehouden bij de uitgang. Wij vragen de online kerkgangers om hun gaven 
over te maken.  

14. Na de dienst is er geen koffiemoment.  

15. De gemeenteleden verlaten de zaal via beide uitgangen. Eerst de mensen 
die achterin zitten, dan telkens de volgende rij tot naar voren.  

16. Wij vragen iedereen om alleen in dringende gevallen gebruik te maken 
van de toiletten en in dat geval de zaaldienst hiervan op de hoogte te 
stellen. 

17. Wij bevelen het dragen van mondkapjes aan. 

18. Deze regeling blijft van kracht totdat de maatregelen van de overheid 
worden gewijzigd. 


