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Onze regels: 
 

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te 

worden. 

● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 

● Volg de aanwijzingen op van de kosterij.  

● Toiletbezoek in de kerk tot een minimum beperken. 
 

 

De bekende RIVM-regels: 

- Was vaak je handen. 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en 

gooi deze daarna weg. 

- Schud geen handen. 
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

 

 

 

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door 

Protestantse Kerk in Nederland. Dit Gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit Gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding 

voor is.  
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2 doel en functie van dit Gebruiksplan  

 

2.1 doelstelling in het algemeen 

Met dit gebruiksplan willen we: 

● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Als kerk willen we daarin 

onze verantwoordelijkheid nemen; 

● bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed 

doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;  

● volop kerk zijn vanuit ons (kerk-)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven 

zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan. 

 

2.2 functies van dit gebruiksplan 

1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde 

controlefase van de coronacrisis;  

2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we 

op basis hiervan instrueren; 

3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten 

onze gemeente; 

4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn 

hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de Veiligheidsregio. 

2.3 aantal bezoekers 

● Vanaf 1 juli 2020 mag er een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij kerkdiensten mits de 

1,5 meter onderling gehandhaafd wordt. Triage (mensen van te voren vragen of ze symptomen 

van covid-19 vertonen) is verplicht bij meer dan 100 mensen binnen en meer dan 250 mensen 

buiten. 

 

2.4 algemene afspraken 

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze 

doelstelling: 

● anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren; 

● mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen 

uit hun huishouden;  

● de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen 

aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk 

kerkverband aangereikte richtlijnen; 

● op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij 

vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit Gebruiksplan regelmatig actualiseren. 

 



3 gebruik van het kerkgebouw 

 

3.1 meerdere diensten op een zondag  

 

Wij vieren per zondag twee erediensten, te weten om 10.00 u en om 17.00 uur. Voldoende tussentijd om 

zaken te reinigen en te ventileren. 

 

3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten 

 

10.00 uur en 17.00 uur 

 

3.2 gebruik kerkzalen  

 

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal 

 

De kerk beschikt enkel over vaste banken. De banken worden ‘om en om’ gebruikt. 

 

3.2.2 capaciteit in een 1,5 meter-situatie 

 

In de1,5 meter-situatie kunnen er ruim 120 mensen gebruik maken van de kerk. Hierbij gebruiken we de 

kerkbanken ‘om en om’ en houden steeds drie zitplaatsen  tussen gemeenteleden die niet tot 1 gezin behoren 

 

 

3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

 

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik 

per 1 juli 

 

kerkzaal en 

galerij 

kerkdiensten en 

gemeentevergaderingen 

500 zitplaatsen  

120 zitplaatsen op 

1,5 meter 

onderlinge afstand 

 

consistorie  

 

kerkenraad voor de dienst 

vergaderzaal voor o.a. 

kerkenraad 

Voorganger+ 1 

ouderling + 1 diaken 

+ 1 kerkrentmeester 

 

grote zaal  

 

kindernevendienst voor 15 

kinderen en 2 leiders 

kindernevendienst 

voor 10 kinderen en 

2 leiders 

 

creche enkele peuters en 1 a 2 

leiders 

Enkele peuters en 1 

a 2 leiders 

 

 

  



4 concrete uitwerking  

 

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

4.1.1 routing 

 

binnenkomst van kerk en kerkzaal 

● De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken. 

● Desinfecterend middel bij ingang 

● De kosterij wijst de in te nemen plaatsen aan 

verlaten van de kerk 

● Zie bijlagen 1 en 2 

● Bij koffiedrinken geldt het credo: Verspreiden (let op 1,5 m!) en groepjes van slechts 3 drie 

personen. Zie bijlagen 3 en 4 

 

4.1.2 gebruik van kerkplein en ontvangsthal 

Men wordt verzocht bij eventuele ‘filevorming’ de 1,5 m-regel aan te houden. Wacht rustig af tot de koster 

een teken geeft en u uw handen kunt desinfecteren. Beperk toiletgebruik  

 

4.1.3 garderobe 

Indien u uw jas wilt ophangen volg dan normale gang van zaken daarbij, lettend op 1,5 m-regel 

 

4.1.4 parkeren 

Bij voorkeur parkeren buiten de kerktuin. Gemeenteleden met een beperking houden natuurlijk toegang tot 

de parkeerplaatsen binnen de kerktuin 

 

4.1.5 toiletgebruik  

Beperk toiletgebruik, gebruik na afloop desinfecterend middel 

 

4.1.6 reinigen en ventileren 

De kosterij beschikt over alle middelen en mogelijkheden om de kerk te reinigen en te ventileren 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 

 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten 

Ten aanzien van de Sacramenten zal de kerkenraad de vigerende adviezen volgen van het Moderamen 

van de Generale Synode. 

 

Met betrekking tot het Heilig Avondmaal gelden de volgende bepalingen: 

- Er kan helaas geen klassiek Heilig Avondmaal plaatsvinden 

- Dus geen stoelen, niet het brood eten van de doorgegeven schaal, niet de wijn drinken uit de 

doorgegeven kelk 

- Heilig Avondmaal wordt een zg. lopend Avondmaal 

- Met de nodige instructies van kerkenraad en kosterij wordt het Avondmaal gerealiseerd, mede door  

de inzet van de in bijlage 5 aangeven looproutes (u wordt, vanuit de eerste banken, genodigd om 

door het middenpad naar brood en wijn te gaan, u loopt via de zijbeuken terug naar uw plaats 

- De predikant reikt het brood aan met een broodtang, hij legt het brood in uw hand, dus u dient 

niet te grijpen naar het brood, u maakt met uw hand een ‘kommetje’ waarin het brood wordt 

gelegd 

- U loopt verder zoals wordt aangegeven en u wordt de wijn aangeboden op een dienblad, het 

wijnglaasje zet u terug op het dienblad 

 



4.2.2 Zang en muziek 

Vooralsnog heeft de kerkenraad gemeend nog geen gemeentezang toe te kunnen laten. Tot nadere 

richtlijnen wordt  volstaan met vier ‘voorzangers’. 

 

4.2.3 Collecteren 

Er wordt gecollecteerd bij de uitgang met 1 collectezak, waarin de bezoeker de bijdragen deponeert 

voor drie collecten. De opbrengst van deze ‘3-in-1’-collecte wordt  vervolgens in een vastgestelde 

verhouding gedeeld door diaconie en kerkrentmeesters 

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Koffiedrinken na de kerkdienst is een belangrijk moment van ontmoeten. Na veel wikken en wegen heeft 

het Moderamen besloten het koffiedrinken na de dienst weer toe te staan, waarbij we letten op de 1,5meter-

regel, we verspreiden ons en we praten alleen in groepjes van 3 personen (zie ook bijlagen 3 en 4). Maar 

voor onszelf en de anderen blijven we voldoen aan de 1,5 meter-regel! 

 

 

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 

Crèche en kindernevendienst vinden plaats in aparte zalen en worden gehouden zoals gebruikelijk met 

inachtname van de 1,5 meter-regel 

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 

Voor de ochtenddienst geldt een inschrijvingsbeleid. Aanmelden per telefoon of email bij scriba. De 

minder druk bezochte middagdienst is vrij toegankelijk. 

 

4.4 Taakomschrijvingen 

Zijn op aanvraag beschikbaar. Algemeen geldt: volg aanwijzingen van kosterij. Functioneel zijn er per 

kerkdienst, naast kosters: 1 voorganger, 1 ouderling, 1 diaken, 1 kerkrentmeester, 1 A/V-operator, 1 

organist, 4 voorzangers, 1 a 2 leiders kindernevendienst, incidenteel 1 of 2 extra instrumentalisten 

4.5 ---- 

4.6 Tijdschema 

 

wanneer wat wie 

 zaterdag  

avond ramen in de kerkzaal staan open om te 

ventileren 

kosterij 

 zondag  

zondag 9.30 u deuren van het gebouw open  

ventileren 

kosterij 

 toiletten en deurklinken reinigen koster 

9.30 u gastheren/vrouwen aanwezig 

banners klaarzetten 

gastheren/vrouwen 

9.30 u techniek aanwezig A/V-team 

9.30 u muziekteam aanwezig voorzangers/organist 

10.00 u aanvang dienst predikant 

11.15 u afsluiting dienst predikant 

 ventileren kosterij 

 reinigen: 

- stoelen en tafels 

- toiletten en deurklinken reinigen 

kosterij 

 reinigen mengtafel, microfoons, laptop A/V-team 

 zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven open koster 

  



5 besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  

Dit Gebruiksplan is goedgekeurd door het Moderamen op dinsdag 1 september 2020 

 

5.2 Communicatie 

De communicatie over dit Gebruiksplan geschiedt langs de volgende kanalen: via website en social 

media, per email naar alle gemeenteleden; ter beschikking op de leestafel, vermeldingen hierover in 

kerkblad Vigilate en Zondagsbrief, indien nodig bij de afkondigingen bij aanvang eredienst.  


