
Vieringen in Coronatijd 
In juli en augustus zijn we voorzichtig opgestart met de vieringen in de Maranathakerk en de 

Bergkerk. Daar ging het een en ander aan vooraf. We weten allemaal: ‘Bij klachten blijf je 

thuis, was je handen en houd afstand’. Maar hoe organiseer je dat zo dat de viering 

‘coronaproof’ verloopt? Op basis van de richtlijnen van de PKN zijn hiervoor voor beide 

locaties plannen opgesteld. In de afgelopen kerkenraadsvergadering hebben we stilgestaan 

bij de uitvoering tot nu én gesproken over de vieringen in de komende tijd. Wat is er 

mogelijk? Avondmaal vieren? Zang? 

 

Meten 

De start bestond uit meten en nog eens meten. Wat is mogelijk in alle ruimtes van de kerk 

als je de 1,5 meter aanhoudt? Wat is het maximaal aantal personen?  

We hebben afgesproken dat iedereen die een kerkdienst bij wil wonen, zich moet 

aanmelden. 

De mensen die de aanmelding regelen (zie verder) weten precies hoeveel mensen veilig en 

verantwoord in de kerkzaal passen. Wordt dit maximum bereikt, dan geldt helaas: vol is vol. 

En natuurlijk mag u dan een plek reserveren voor een volgende kerkdienst.  

Maar tot nu toe lijkt er genoeg ruimte te zijn voor de mensen die zich aanmelden. 

De zitplaatsen in de kerk bevinden zich op de voorgeschreven afstand van elkaar.  

In de Maranathakerk is deze afstand gerealiseerd door het verplaatsen van de banken in de 

kerkzaal en in de Bergkerk door de stoelen (achter opklapbare tafeltjes) op te stellen. 

Echtparen,  samenwonenden, personen die tot één huishouden/gezin behoren, mogen in 

deze opstelling naast elkaar zitten.  

Bij rouw- en trouwdiensten geldt een maximum van 50 personen.  

 

Om bij binnenkomst en vertrek ook de juiste afstand te kunnen bewaren zijn looproutes 

aangegeven en worden mensen bij binnenkomst en vertrek naar hun plaats (respectievelijk 

de uitgang) begeleid, door leden van de Commissie van Ontvangst (MK), dan wel de 

coördinator( BK). 

Met het oog op het kunnen behouden van de afstand van 1,5 meter, zullen de predikanten 

en ambtsdragers u niet bij de uitgang van de kerk groeten, maar blijven ze na afloop van de 

dienst vooraan in de kerk, bij het liturgisch centrum, staan.  

Het sein om de kerkzaal te verlaten komt dus niet van de predikanten maar wordt door een 

lid van de Commissie van Ontvangst, dan wel de coördinator, gegeven. 

 

Hygiëne 

Bij binnenkomst wordt men verzocht zijn handen te desinfecteren met de daar aanwezige 

vloeibare desinfecterende zeep. 

  

Ventilatie 

Niet alleen de afstand maar ook de ventilatie is belangrijk bij het voorkomen van 

besmettingen. Belangrijk hierbij is de luchtcirculatie. Deze is in de Maranathakerk in orde 

door de bestaande mogelijkheden van het tegenover elkaar open zetten van ramen. 

In de Bergkerk verzorgde het luchtbehandelingssysteem in de coronatijd ventilatie op 

maximale capaciteit. De installateur van de apparatuur heeft de instellingen zodanig 

aangepast dat recirculatie op nul staat en buitenlucht maximaal wordt aangezogen.  



Met het oog op de naderende winter wordt bouwkundig advies ingewonnen inzake de 

verwarming en het luchtbehandelingssysteem in beide locaties 

Aanmelden en registratie 

U moet zich vooraf aanmelden: dit is noodzakelijk om de limiet van het maximaal aantal 

deelnemers niet te overschrijden. De contactgegevens van alle kerkgangers worden 

geregistreerd om hen te kunnen informeren mocht ooit een kerkganger positief getest 

worden op aanwezigheid van het coronavirus.  

Aanmelden voor de diensten in de Bergkerk kan door het sturen van een mail naar 

bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl of telefonisch bij koster Leonore Brons (06-81486757) of 

bij geen gehoor bij Joost Smits (3683966). En in de Maranathakerk door een mail naar 

info@maranathakerkdenhaag.nl of telefonisch bij Margreet de Pous: 06-58 88 50 63. Bij 

binnenkomst kunt u zich ook aanmelden voor de dienst van de week daarop. 

 

De diensten 

In de kerkenraad is niet alleen gesproken over deze praktischer zaken maar ook over de 

inhoud van de vieringen: wat is mogelijk binnen de coronakaders?   

 

Dopen is weer mogelijk en zal altijd maatwerk zijn: één van de predikanten gaat in gesprek 

met degene die om de doop vraagt. 

 

Voor wat betreft het vieren van het avondmaal is besloten dat in eerste instantie uitsluitend 

te doen in vieringen waar de eigen predikanten voorgaan: 4 oktober in de Bergkerk en 1 

november in de Maranathakerk. De vieringen op beide locaties zullen worden voorbereid 

door een team bestaande uit de predikant, koster en de ambtsdrager(s) bij deze diensten. In 

deze teams wordt ook gesproken over de vormgeving van de Gedachtenisdienst voor de 

overledenen op 22 november. Na deze vieringen vindt een evaluatie plaats in de kerkenraad 

en overleg over het vervolg.  

Ook is gesproken over de mogelijkheden van solozang dan wel zang in groepjes van vier. 

Besloten is om hier een start mee te maken. Samenzang is op dit moment nog niet mogelijk. 

Naast diensten met solozang zullen er ook diensten blijven met alleen muziek of met inzet 

van een extra musicus. 

 

Er zullen t/m december in onze beide kerken op elke zondag kerkdiensten zijn. Er zijn dus op 

dit moment geen gezamenlijke diensten. 

 

Ten slotte 

Alle diensten worden uitgezonden via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of de App 

Kerkomroep) en u kunt ze daar live of later beluisteren. Ook blijven we met beeld uitzenden. 

De uitzending met beeld komt om en om uit één van onze kerken (in oktober uit de 

Bergkerk). Deze beeldopname is nog steeds te vinden op ons eigen Youtubekanaal 

Wijkgemeente Den Haag-West. Ook op dit kanaal kunt u diensten live of later meevieren. 

Zoek op Youtube naar Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen of tik dit 

webadres in: www.tiny.cc/DenHaagWest 

 

Met een hartelijke groet, 

de kerkenraad van wijkgemeente Den Haag-West 


