
Protocol Kinderwoorddienst (KWD) / Oppas    

Onderstaand protocol is onderdeel van het Grote Kerk Exit Lockdown Protocol 
 

Dit protocol heeft betrekking op de kinderwoorddienst (KWD) en oppas tijdens de kerkdienst 
op zondag 10.00 uur Grote Kerk.  
Algemeen: KWD en de oppas is alleen toegestaan voor kinderen waarvan de ouders in de 

kerkdienst aanwezig zijn. 
Medewerker van KWD (1 of 2 personen) hoort tot de berekening van crew. 
Medewerker van de oppasdienst (verplicht met 2 personen) komt op geen 
enig moment in de kerk. 
KWD ruimte: grote zaal Irene. 
Oppasdienst ruimte: kleine zaal Irene. 
Jeugdpaaskaars moet in de grote zaal Irene geplaatst worden. 
Bord met gezondheidsvragen bij glazen buitendeur plaatsen. 
Strepen op de vloer aanbrengen zodat ouder 1,5 meter handhaaft.  
Spullen KWD over verhuizen naar grote zaal Irene. Medewerker KWD dient dit 
zelf te doen (eventueel op aanwijzing van de koster waar de spullen te vinden 
zijn). 

 
Aanmelding: De organisatie laat maximaal 10 kinderen per KWD toe.  

De kinderen van de KWD worden bij het totaalaantal personen geteld die aan 
de kerkdienst mogen deelnemen conform het protocol kerkdiensten. 
De organisatie laat maximaal 6 kinderen per oppasdienst toe. 
De kinderen van de oppasdienst hoeven niet bij het totaal aantal personen 
geteld die aan de kerkdienst mogen deelnemen conform het protocol 
kerkdiensten. 
Aanmelding vindt plaats volgens het protocol kerkdiensten. 
Aanmelder volgt bij aanmelding het protocol kerkdiensten. Aanvullingen 

hierop zijn: 
o Aanmelder meldt voor hoeveel kinderen de aanmelding betreft en 

of de kinderen naar de oppas/ KWD gaan. 
o Aanmelder noteert de leeftijd van ieder kind. 
o Aanmelder noteert mobiel telefoonnummer dat tijdens de dienst 

bereikbaar is. 
 
Melding gezinnen met kinderen voor de KWD:  

Algemene voorschriften van protocol kerkdiensten is van toepassing. 
Aanvullend hierop is van toepassing: 

o Placeren kinderen met ouders in de voorste banken aan de kant 
van het kansel: centrumzijde. 

o Placeren van medewerker KWD; eerste rij van de banken aan de 
kant van het kansel: centrumzijde. 

 
KWD:  Medewerker KWD zet ruim vóór aanvang van de dienst de benodigde spullen 

klaar en richt de grote zaal Irene in. Alleen dienst hebbende medewerkers van 
de KWD mogen de zaal Irene betreden. 



Medewerker KWD is in de kerk aanwezig en volgt het geldende protocol 
kerkdiensten betreffende onderdeel: melding. 
Inachtneming van minimaal 1,5 m afstand tussen medewerkers KWD alsook tot 

het kind. 
Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden. 
Ouders wordt gevraagd niet mee te lopen naar de Kinderwoorddienst tenzij dit 
vanwege dringende redenen niet anders kan. Hierbij moet ten alle tijden de 
geldende regels (o.a. looproute en minimaal 1,5 meter tot medewerker KWD) in 
acht worden genomen. De ouder komt via dezelfde route, via consistorie, de kerk 
weer in. 
Aanmelder heeft het opgegeven mobiele nummer aanstaan (zonder ringtone) 
tijdens de dienst. 
Medewerker KWD neemt de kinderen mee en loopt voor de collectantenbank via 
de consistorie de kerk uit. 
Medewerker KWD en kinderen nemen de glazen deur van Irene om binnen te 

gaan. 
Medewerker KWD steekt bij binnenkomst van de grote zaal Irene de 

jeugdpaaskaars aan. 
Medewerker KWD draait het programma. 
De hal van Irene mag niet gebruikt worden als extra (tweede) ruimte. 
Medewerker KWD wordt door koster van dienst attent gemaakt, middels een 
eerste bel dat afgerond moet worden. Na de tweede bel moeten de kinderen 
direct terug kunnen komen in de dienst.  
Medewerker KWD dooft de jeugdpaaskaars voordat de ruimte verlaten wordt. 
Medewerker KWD en kinderen nemen de glazen deur van Irene om naar buiten 

te gaan. 
Medewerker KWD neemt met de kinderen mee via de consistorie de kerk weer in 
en loopt via de collectantenbank de kerkzaal weer in. 

 
Oppas:  Er mag maar één ouder naar binnen gaan bij Irene (tijdens brengen en halen). 

De andere ouder wacht buiten en houdt in alle gevallen minimaal 1,5 meter 
regel in acht. 
Een bord met gezondheidsvragen is duidelijk zichtbaar bij de deur van de 

kleine zaal Irene. 
De ouder wordt daarop gewezen en gevraagd naar bevestiging van 
gezondheid van het kind / de kinderen. 
De ouder geeft zijn kind(eren) bij de deur van de kleine zaal Irene mee aan de 
medewerker oppasdienst. Kleine kinderen dienen zoveel mogelijk in een 
‘Maxi-Cosi’ overhandigd te worden. Hiervoor staat een tafel bij de deur zodat 
afstand (minimaal 1,5 meter) tot de medewerker Oppasdienst en ouder 
gehandhaafd kan worden. Algemeen geldt: zoveel mogelijk afstand houden en 
de communicatie tot het minimum beperken. 
Inachtneming van minimaal 1,5 m afstand tussen de medewerkers 
oppasdienst alsook de ouder. 
De ouder verlaat direct gebouw Irene en volgt het geldende protocol 
kerkdiensten betreffende onderdeel: melding. 
Kruisend personenverkeer is niet toegestaan. 



Het is niet toegestaan gebruik te maken van de consistorie als toegang tot de 
kerk. 

Aanmelder heeft het opgegeven mobiele nummer aanstaan (zonder ringtone) 
tijdens de dienst. 
De ouder haalt het kind / de kinderen niet op tijdens de kerkdienst maar pas 

erna. 
De ouder verlaat via normale weg de kerk via de aangegeven looproute na 
bijwoning van de kerkdienst (dus niet via de consistorie de kerk uit). 
De ouder haalt zijn kind(eren) bij de deur van de kleine zaal Irene op bij de 
medewerker oppasdienst.  

 
Toiletgebruik: Toegestaan. Aanvullend voor de KWD: eén kind per keer, en dient zelfstandig te 
gaan. 

Voor het gebruik van het toilet geldt het protocol verhuur. 
 


