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Vieren in Coronatijd 
 

Om ook in deze tijd van beperking zo goed mogelijk te kunnen blijven vieren en ontmoeten zijn een aantal 

praktische afspraken gemaakt rondom de organisatie van vieringen. Deze afspraken zijn een uitwerking van 

kerkenraadsbesluiten en het gebruiksplan van De Drie Ranken. 
 

In dit document (bijlage gebruiksplan) worden met name de afspraken rondom bezoek aan vieringen en 

ontmoeting na vieringen beschreven. Dit document wordt zo vaak bijgewerkt als de actualiteit daar om vraagt. 
 

1) Bezoeken van vieringen/ vespers 
 

Om de bezoekersstromen te kunnen afhandelen op zo’n wijze dat de richtlijnen van het RIVM gehandhaafd 

kunnen worden gelden de volgende afspraken: 
a) Voor het bezoeken van vieringen is aanmelding vooraf verplicht. Aanmelding kan op de volgende wijze: 

 

i) tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur per mail via bijwonenviering@3ranken.nl 
ii) per telefoon op tel. 06 – 396 297 94, donderdags van 09.30- 11.30 uur. 

iii) tijdens openingstijden van De Drie Ranken op het daarvoor bestemde intekenformulier. 
 

b) Voor het bijwonen van vespers is aanmelding niet nodig, zolang blijkt dat het aantal bezoekers zodanig 

is dat de bezoekersstroom gemakkelijk gehanteerd kan worden. Bezoekers worden geregistreerd bij 

binnenkomst. 
 

c) Tijdens binnenkomst wordt triage uitgevoerd door de degene die registreert. Bij vespers gebeurt dit 

door de gastheer/ gastvrouw. 
 

d) Om zich te kunnen registreren, maar ook om voorbede in het voorbedenboek te vragen of een 

condoleancekaart te tekenen wordt bezoekers dringend gevraagd een eigen pen mee te nemen. 
 

e) De achterste 2 beschikbare rijen én het balkon zijn bedoeld voor mensen die niet willen zingen, zodat 

ze niet bang hoeven te zijn dat via bezoekers achter hen eventuele verspreiding kan plaatsvinden. 
 

2) Koffiedrinken na afloop 
 

a) Voor het koffiedrinken zijn maximaal 40 zitplaatsen in ontmoetingsruimte en hal beschikbaar. Stoelen 

en tafels mogen niet verplaatst worden. Er wordt niet staand of lopend koffiegedronken.  
 

b) Vanwege het vooraf aanmelden voor de vieringen is bekend hoeveel bezoekers verwacht mogen 

worden.  

Indien er meer dan 40 bezoekers zijn wordt tijdens de registratie gevraagd of men koffie blijft drinken. 

In dat geval krijgt de bezoeker 1 van de 40 bonnetjes die ‘recht geven’ om koffie te drinken. Bezoekers 
wordt gevraagd hier solidair mee om te gaan en zo nodig een keer over te slaan als men eerder al aan 

de beurt was. 
 

c) Als tijdens de vesper blijkt dat er meer dan 40 bezoekers zijn kunnen degenen die koffie blijven drinken 

bij het verlaten van de kerkzaal 1 van de 40 bonnetjes krijgen (zie ook punt b). 

 

d) Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk dat er niet meer dan 2 personen tegelijk aan één kant bij de bar 

staan te wachten. Is dit het geval, dan wordt eerst een zitplaats gezocht en daarna koffie gehaald. 

 

3) Taken kosters 
 

a) Bij binnenkomst hebben de kosters dezelfde taken als gebruikelijk: welkom heten van bezoekers, zo 

nodig naar de plek verwijzen, etc. 
 

b) Na de zegen regisseert een van de kosters het uitlopen, te beginnen achter in de kerkzaal en zo naar 

voren. Predikant en ambtsdragers verlaten als laatsten de kerkzaal. 
 

c) Tijdens het uitlopen is de andere koster in de hal aanwezig om te zorgen dat de uitgang ter hoogte van 

de ontmoetingsruimte vrij blijft om naar buiten te kunnen gaan. 
 

d) Na afloop er alert op zijn dat mensen niet in de hal staand of lopend koffiedrinken/ blijven praten. 

 
4) Beheermaatregelen 

 

a) Na elke viering stuurt de dienstdoend predikant een mail naar viering@3ranken.nl met daarin informatie 
over het aantal bezoekers en eventuele bijzonderheden die in het kader van de veiligheid van belang 

zijn. Deze mail wordt gelezen door pastores, voorzitters kK en roostermaker/ registreerder. 
 

b) Indien bezoekersaantallen of bijzonderheden zorgen dat nader overleg nodig is kan daar door elk van 

de mailontvangers om gevraagd worden. 
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