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van deze richtlijnen.  
 
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld 
zodra hier aanleiding voor is. 

versie 2.0 (18 juni 2020) 
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2 doel en functie van dit gebruiksplan  
Hier beschrijft u als kerkelijke gemeente de algemene doelstellingen en 
functies van het gebruiksplan. Vul onderstaande tekst aan, zodat deze past bij 
uw eigen situatie. 
 
2.1 doelstelling in het algemeen 
Met dit gebruiksplan willen we: 

● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er 
een vaccin is, zodat de zorg het aankan. 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 fasering 
● Vanaf 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 100 personen 

gehouden worden in het gebouw. Dit plan geldt vanaf 1 juli waardoor geen 
sprake is van verdere fasering. 

 
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. 
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3 gebruik van het kerkgebouw 
● het gebouw wordt alleen door onze eigen gemeente gebruikt; 
● de beschikbare ruimte van het kerkgebouw bestaat uit een hal,de 

kerkzaal met koor, twee vergaderruimten en een keuken;  
● de anderhalvemetermaatregel in de kerkzaal organiseren we door het 

vooraf klaar zetten van stoelen en het aansturen/begeleiden van de 
aanwezigen naar de zitplaatsen. 

 
3.1 meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag  
Er wordt slecht 1 dienst per zondag in dit gebouw georganiseerd. In principe 
gaat het om een ochtenddienst. Dat geeft voldoende tijd tussen de 
bijeenkomsten om alles te reinigen en zo goed mogelijk te ventileren.  
 
3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten 
De aanvangstijd van de dienst is 10.00 uur, waarbij het gebouw een half uur 
vooraf open is, waardoor men gespreid het gebouw kan binnenkomen. 
 
3.2 gebruik kerkzalen  
 
3.2.1 plaatsing in de kerkzaal 
In de kerkzaal staan vaste banken, welke deels zijn afgesloten om daar de 
anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen. De losse stoelen zijn op 
anderhalve meter afstand gepositioneerd. De banken worden met name 
gebruikt voor huishoudens waarvoor geen onderlinge afstandbeperking geldt.  
 
3.2.2 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 
Beschrijf op welke manier u anderhalve meter afstand organiseert.  
 
stappen:  

1. bepaal de capaciteit van het gebouw in een anderhalvemeter-opstelling. Daarbij 
geldt 100 bezoekers (vanaf 1 juli) als maximum; 

2. bepaal vervolgens het aantal gemeenteleden dat u kunt uitnodigen. Het is 
verstandig om uit te nodigen of te laten aanmelden tot bijvoorbeeld 90% van de 
maximale capaciteit. Zo blijft er ruimte voor het verwelkomen van onverwachte 
gasten. Zie ook paragraaf 4.3. 

 
3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  
Beschrijf hier de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen. 
 
Zaal Normaal gebruik Aangepast 

gebruik per 1 
juni 

Aangepast 
gebruik per 1 juli 

kerkzaal en 
koor 

kerkdiensten en 
gemeentevergaderingen 
180 zitplaatsen  

30 zitplaatsen + 
zitplaatsen voor 
medewerkers  

60 zitplaatsen + 8 
zitplaatsen voor 
medewerkers 

consistorie  
(zaal 1) 

kerkenraad voor de 
dienst(consistoriegebed, 
20 min. voor aanvang) 
vergaderzaal voor o.a. 
kerkenraad 
kinderopvang tot 4 jaar 
tijdens de dienst 

Max.  
ouderling, diaken 
+ voorganger. 
 
 
 2 oppassers 
 

Max. 
ouderling , diaken 
+ voorganger. 
  
 
2 oppassers 
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bovenzaal  
(zaal 2) 

kindernevendienst voor 
10 kinderen en 1 leider 

kindernevendiens
t voor 10 
kinderen en 1 
leider 

kindernevendienst 
voor 10 kinderen 
en 1 leider 

overige zaal    
(zaal 3, Coöp) 

kindernevendienst voor 
10 kinderen en 1 leider 

kindernevendiens
t voor 10 
kinderen en 1 
leider 

kindernevendienst 
voor 10 kinderen 
en 1 leider 

 
  



                                                                                                                                 Versie 2.0 – 18 juni 2020 

7 
 
 

4 concrete uitwerking  
4.1 Gerelateerd aan het gebouw 
 
4.1.1 routing 

De routing in en rond het kerkgebouw. Iedereen komt het gebouw 
binnen aan de torenzijde. Ouders brengen de kinderen tot vier jaar eerst 
bij de kinderopvang in de consistorie, waarna men buiten langs naar de 
hoofdingang gaat om daar de kerk in te gaan. De tussendeur van 
consistorie naar koor/kerkzaal wordt bij aanvang niet gebruikt.  

 
binnenkomst van kerk en kerkzaal 

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

● Er staat desinfecterend middel op tafel in de hal, waar men op wordt 
geattendeerd op de noodzaak om dit te gebruiken voor men de kerk binnengaat. 

● Gebruik van de garderobe wordt ontraden door ontvangstgroep.  
● De mensen krijgen hun plek toegewezen, beginnend vanaf koorzijde in de kerk. 

verlaten van de kerk 
● Er wordt aangeven hoe mensen de zaal verlaten, beginnend vanaf de achterste 

rij(torenzijde), waardoor passeren en opstopping wordt vermeden. 
● Ook nu wordt men er op geattendeerd om het desinfecterend middel te 

gebruiken voor men de kerk gaat verlaten. 
● iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten, direct na de uitgang met 

elkaar te blijven praten. 

 
4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 
Er wordt aangegeven dat kerkgangers direct de kerkzaal binnengaan en niet  
in de ontvangsthal (sociaal) groeperen. Helaas kunnen er daardoor geen 
kaarten worden getekend.  
 
4.1.3 garderobe 
Gebruik van de garderobe ontraden, adviseren om jas, hoed e.d. bij zich te 
houden. 
 
4.1.4 parkeren 
Ruimte voor bijzondere aanwijzingen voor het parkeren is niet noodzakelijk. 
Wel is het goed om mensen met een rolator en scootmobiel erop te wijzen dat 
deze nu gewoon mee de kerkzaal in kan, mits deze de doorgang niet 
belemmerd.  
 
4.1.5 toiletgebruik  
De toiletten worden voor en na de dienst gereinigd en ontsmet.  
 
4.1.6 reinigen en ventileren 
De kerk wordt geventileerd een half uur voor en na de dienst door de koster. 
Tijdens de dienst blijven de deuren open.  Na elke dienst wordt de kerk 
gereinigd en ontsmet door het cleanteam. Dit geldt voor alle ruimten welke 
worden gebruikt! 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 
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4.2.1 Gebruik van de sacramenten 
Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal maakt de 
kerkenraad op verantwoorde wijze hun eigen keuzes. Dat gaat gepaard met 
enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de 
sacramenten en met de praktische mogelijkheden.  
 
Avondmaal 
De viering zal plaatsvinden vanaf de reeds ingenomen zitplaatsen in de kerk. 
Brood wordt vooraf in partjes gesneden en door 1 diaken uitgedeeld.  De wijn 
wordt in kleine glazen cupjes uitgedeeld door dezelfde diaken. Bij het 
inschenken van wijn en het snijden van het brood zal men handschoenen en 
mondkapje dragen. 
 
Doop 
Alhoewel anderhalve meter afstand tussen mensen leidend blijft, kan een  
voorganger de doophandeling verrichten zonder deze afstand te handhaven. Er 
wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de voorganger aan te merken 
als contactberoep. Het gebruik van deze mogelijkheid geldt enkel en allen voor 
deze liturgische handeling en is slechts voorbehouden aan de voorganger van 
de betreffende doopdienst. De voorganger zal overigens de anderhalve meter 
tijdens de liturgische handeling zoveel mogelijk handhaven door gebruik te 

maken van een doopschelp. Zegenen kan op anderhalve meter afstand.   
 
 
4.2.2 Zang en muziek 
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. De kerkenraad geeft op 
gepaste wijze invulling aan het ten gehore brengen van liederen via diverse 
instrumenten. Er wordt nog nagedacht over de gelegenheid om de 
bijbehorende teksten te beluisteren en/of uit te spreken, binnen de 
voorschriften. Juiste vormen hiervoor worden nader onderzocht en uitgewerkt.  
 
4.2.3 Collecteren 
Op de tafel in de hal staan collecteschalen voor de aangegeven doelen. Na de 
dienst wordt contantgeld in de kluis opgeslagen, waarbij aanraken wordt 
gemeden. Daarnaast wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk bijdragen bancair 
over te maken.  
 
4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 
Gelet op de voorschriften van het RIVM  wordt koffiedrinken vooralsnog 
achterwege gelaten.  
 
4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 
Kinderoppas is in de consistorie, waar twee begeleiders aanwezig zijn met 
inachtneming van anderhalve meter van elkaar. Ouders bieden hun kinderen 
aan bij de deur van de consistorie en verlaten direct deze ruimte. Voor de 
zegen komen de kinderen in de dienst naar hun ouders, waarbij iedereen moet 
letten op de anderhalve meter afstand.  
Kinderen tussen 4 en 12 jaar beginnen in de kerkzaal en gaan na het 
kindermoment naar de eigen ruimten in zaal 2 en 3. Hierbij wordt gekozen 
voor de kortste route om passeren van mensen te minimaliseren. Na de dienst 
wachten ouders op hun kinderen totdat deze vanuit zaal 2 en 3 naar buiten 
komen. 
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4.3 Uitnodigingsbeleid 
Via de nieuwsbrief en de website worden mensen op de hoogte gebracht van 
het uitnodigingsbeleid. Om zeker te zijn van een plaats tijdens de dienst wordt 
men uitgenodigd om zich vooraf aan te melden bij de aangewezen 
contactpersoon(Theo Meurs). Hij zal een presentielijst opstellen. Deze 
presentielijst zal telkens aanwezig zijn, ter beschikking van de 
gastvrouw/gastheer. Zij die zich niet vooraf hebben aangemeld zijn ook 
welkom met inachtneming van het maximaal aantal plaatsen. Het risico is 
aanwezig dat men niet wordt toegelaten zodra het maximaal aantal personen 
in de dienst is bereikt. Het recht op vooraf aanmelden geldt voor zowel 
gemeenteleden als gasten.  
De presentielijst wordt bij binnenkomst aangevuld met de namen van alle 
mensen die tijdens de dienst aanwezig zijn. Na de dienst wordt de 
presentielijst zorgvuldig opgeslagen in de kluis en daar tenminste drie weken 
na de dienst bewaard. 
Het welkomstteam zal de bekende RIVM-vragen stellen: bent u verkouden, 
hebt u koorts… etc. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden.  
 
4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 
Het is noodzakelijk om extra alert te zijn op de groep kwetsbare mensen en 
extra voorzichtig met de mensen van 70 jaar en ouder. Als men gezond is dan 
is men welkom, maar als de mensen uit deze groep de diensten kunnen volgen 
via het streamen dan heeft dit de voorkeur. De kerkenraad wil deze groep 
daarin stimuleren en bijstaan.  

 

4.4 taakomschrijvingen 
 
4.4.1 coördinatoren  
We zijn, als kerkgemeenschap, een redelijk kleine groep waarbij we elkaar 
kennen.  Het welkomstteam wordt gemakkelijk herkend door de kerkgangers 
en andersom. Extra herkenningsmaatregelen zijn daardoor overbodig. 
De positie van het welkomstteam is vooral bij de ingang en in de hal, onder de 
toren. Een half uur voor de dienst zal een kort overlegmoment ter plaatse 
worden gehouden waarin onderlinge afspraken worden afgestemd. 
 
4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 

● Namens de kerkenraad zijn een voorganger, 1 ouderling en 1 diaken 
aanwezig.  

● Het consistoriegebed wordt bijgewoond door de voorganger, 1 
ouderling en 1 diaken en wordt gehouden in het koor ongeveer 20 
minuten voor aanvang van de dienst. 

● Er is geen handdruk maar een hoofdknik. 
 
4.4.3 techniek 
Bij de inrichting van de zitplaatsen wordt voldoende ruimte gereserveerd voor 
de opstelling van de techniek, bestaande uit geluidsopname, beeldopname en 
streamingspecialist. Het techniekteam zal zelf zorgen voor de benodigde 
hygiëne. (denk aan bij binnenkomst en aan einde dienst desinfecteren) 

  

4.4.4 muzikanten 
De muzikanten zullen opereren vanaf het orgel/balustrade, waardoor men 
voldoende afstand kan houden van de gemeente.  
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4.5 tijdschema 
Noteer hier het schema van acties voor de voorbereiding van een dienst. 
Tevens ook de acties na afsluiting van de dienst. 
wanneer wat wie 
 zaterdag  
avond deuren van het gebouw open om te 

ventileren 
koster 

 zondag  
zondag 9:30 deuren van het gebouw open om te 

ventileren 
koster 

9.00u toiletten en deurklinken reinigen cleanteam 
9:00u gastheren/vrouwen aanwezig gastheren/vrouwen 
9:00u techniek aanwezig techniekteam 
9:00u muziekteam aanwezig muzikant/organist 
10:00u aanvang dienst voorganger 
11:15u afsluiting dienst voorganger 
11.15u ventileren koster 
11.20u reinigen: 

- stoelen en tafels 
- toiletten en deurklinken reinigen 

cleanteam 

11.20u reinigen mengtafel, microfoons, laptop techniekteam 
11.45u zaal afsluiten  koster 
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5 besluitvorming en communicatie 
5.1 Besluitvorming  
Dit gebruiksplan dient door de kerkenraad te worden vastgesteld in een 
kerkenraadbijeenkomst. 
 
5.2 Communicatie 
De inhoud van dit gebruiksplan wordt gedeeld via weekbrief, op de website en 
via een meeneemfolder.  
Vooral het uitnodigingsbeleid en de algemene huisregels worden in deze 
informatie met gemeenteleden gedeeld. 
 

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 
● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 
● Volg de aangewezen looproutes. 
● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 
● Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.  
● Geen ontmoeting en consumptie na afloop. 
● Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 

 
 
Voorbeeld van een communicatiematrix: 
 

voor wie 
 
 
 
communicatiemiddel 

kinderen 
tot 12 jr 

kinderen 
13-18 jr 

volwassen 
leden 

70+ leden 
en andere 
kwetsbare 
leden 

gasten  
(niet-
leden) 

commissie 
van 
beheer 

kerken-
raad 

gebruiksplan  
website, intranet, papier 
 

     x x 

uitnodigingen | info 
e-mail, website, kerkblad, 
weekbrief, social media 
 

x x x x    

centraal contactadres  
voor vragen per e-mail, 
telefoon, (whats)app 
en aanmelden dienst 
 

  x x x  x 

flyer | affiches | 
welkomstbord ingang 
wat en hoe diensten 
 

  x x x   

persbericht  
in lokale media of en hoe 
gasten welkom zijn 
 

    x   

informatiebronnen 
kerkverband 
www.protestantsekerk.nl/
corona / wekelijkse 
nieuwsbrief Protestantse 
Kerk etc. 

     x x 
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6 overige bijeenkomsten, 
vergaderingen en bezoekwerk 

 
6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 
Overige bijeenkomsten en vergaderingen die in het kerkgebouw plaatsvinden 
worden georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. 
Hierover wordt nog nagedacht, waardoor een exacte uitwerking nog niet 
gereed is. Vooralsnog worden samenkomsten met grote groepen vermeden. 
 
6.2 Bezoekwerk 
Het bezoekwerk van de gemeente wordt met inachtneming van de richtlijnen 
het RIVM beperkt tot telefonisch contact en in uitzonderlijke situaties zal 
slechts de voorganger een bezoek brengen met inachtneming van genoemde 
richtlijnen.  


