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Dit gebruiksplan is een uitwerking van de richtlijnen, zoals deze gepubliceerd zijn 

door de Christelijke Gereformeerde Kerken en Protestantse Kerk Nederland.  

 

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 

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 

 We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de 

zogenoemde controlefase van de coronacrisis;  

 De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van 

samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren; 

 Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle 

betrokkenen binnen en buiten onze gemeente; 

 Een samenvatting van 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 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 

30 personen gehouden worden. We gebruiken deze periode als periode 

waarin we evalueren en bijstellen. 

 Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 

personen in het gebouw. We zullen beginnen met 30 personen en per 

zondag opbouwen om zo na een aantal zondagen op het maximum van 

100 personen uit te komen.  

 

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 blijven thuis, 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 

 

3.1 Erediensten 

In de ontmoetingskerk vinden iedere zondag twee diensten plaats, afwisselend 

georganiseerd door de HWS en CGK. De diensten vangen aan op de volgende 

tijden: 

- 09.15 uur 

- 16.00 uur 

Het uitgangspunt is dat deze tijden worden gehanteerd tot 1 september 2020. 

T.z.t. zal worden bepaald of de tijden zullen veranderen en of er de mogelijkheid 

is om meer diensten per zondag te laten plaatsvinden.  

 

Wanneer er de wens is om tijdens de bijeenkomsten op de woensdag- en 

vrijdagavond ook gemeenteleden uit te nodigen, dan geldt hetzelfde protocol als 

voor de erediensten. Het advies is echter om dit vooralsnog niet te doen tot 1 

september en eerst de zondagse erediensten te organiseren en goed te laten 

verlopen.  

 

3.2 Gebruik kerkzalen  

De kerkzaal zal zodanig worden ingedeeld dat men zich kan houden aan de 

‘anderhalvemeter’. Tot 1 juli worden er diensten gehouden met maximaal 30 

personen. Vanaf 1 juli wordt dit een maximum van 100 personen.  

 

Voor kerken geldt de uitzondering dat de predikant, ouderling, koster, musici, 

technici, BHV e.d. worden gerekend onder ‘werknemers’. Deze vallen buiten het 

maximaal aantal toegestane personen. Wij adviseren echter om deze 

‘werknemers’ wel te rekenen tot het maximaal aantal personen (zie 3.2.2.). 

Zodoende zijn we er te allen tijde zeker van dat het maximaal aantal personen 

niet wordt overschreden en creëren we automatisch ruimte voor het ontvangen 

van gasten.  

 

3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal 

De huidige indeling van de kerkzaal voldoet niet aan de gestelde eisen. Om de 

kerkzaal geschikt te maken om op anderhalve meter samen te komen zal er om 

en om een rij worden weggehaald. Zodoende wordt er een ruimte tussen de rijen 

gecreëerd anderhalve meter. Zie bijlage voor de plattegrond van de kerkzaal. 
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Om de overgebleven rijen maximaal te benutten wordt het volgende 

systeem gehanteerd:  

Bij binnenkomst ontvangt men per huishouden, dit 

kunnen één of meerdere personen zijn, drie 

gelamineerde rode kaarten. Vervolgens wordt men 

door de coördinator een rij aangewezen waar men 

mag gaan zitten. In de rij schuift men zo ver 

mogelijk door naar het einde van de rij. Wanneer 

men zit, legt men aan de andere zijde de 3 

gekregen rode kaarten neer op de aangrenzende 

drie stoelen. Zodoende ontstaat er (3x50cm) 

anderhalve meter waar andere personen niet 

kunnen zitten. Het volgende huishouden dat 

aansluit in de rij, gaat op de eerste vrije stoel (een 

stoel zonder rode kaart) zitten en legt, wanneer 

men zit, aan de andere zijde opnieuw drie rode 

kaarten neer. Op deze manier wordt de kerkzaal zo 

efficiënt mogelijk gevuld met gemeenteleden. De 

situatie wordt visueel weergegeven op bijgevoegde 

illustratie.  

 

Koppelen van stoelen 

Bij stoelen die in rijen blijven staan, geldt de verplichting om ze te koppelen. 

 

3.2.2 Capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 

Zoals eerder aangegeven mogen er tot 1 juli 30 mensen bij elkaar komen. Na 1 

juli mogen er 100 mensen samenkomen. Kinderen behoren voorlopig tot deze 100 

mensen. Wanneer we voor iedere dienst rekenen op 20 gemeenteleden met een 

taak blijft er ruimte over voor 10 gemeenteleden in de maand juni en 80 

gemeenteleden vanaf 1 juli.  

Onder de 20 gemeenteleden met een taak vallen bijvoorbeeld de volgende 

functies: 

- Predikant 

- Ouderling 

- Diaken 

- Koster 

- Musici (organist, pianist, zangers)  

- Technici (beameraar en geluid)  

- BHV’er (naast het orgel) 

- Zondagsschool of Kindernevendienst leiding 

- Coördinatoren 

- Schoonmakers 

Het is belangrijk om er voor te zorgen dat er maximaal 20 ‘werknemers’ aanwezig 

zijn per dienst om het maximum aantal personen niet te overschrijden.  

Om er voor te zorgen dat het maximum aantal bezoekers niet wordt 

overschreden, zal er gewerkt worden volgens een uitnodigingsbeleid. De wijze van 

uitnodigen wordt beschreven in hoofdstuk 4.3. 

Het bijeenkomen van groepen vereist een goed georganiseerde logistiek binnen 

het kerkgebouw. Deze wordt beschreven in het volgende hoofdstuk.   

 

 

Periode maximale capaciteit van 

kerkzaal 

Mensen met 

een taak 

 maximaal 

uitnodigen 

1 juni – 31 juni 30 20 = 10 

Vanaf 1 juli 100 (d.m.v. opschalen) 20 = 80 

 

Hal > > >

> > >
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3.2.3 Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

Voor de aanwezige zalen in de kerk wordt het volgende geadviseerd: 

Op zondagen: 

- Zaal 1+2 (met open tussenwand): deze zaal kan worden gebruikt voor 

Zondagsschool of Kindernevendienst. Hierbij wordt de deur van zaal 1 

gebruikt als ingang en de deur van zaal 2 als uitgang. Ouders wordt 

gevraagd om niet de zalen in te komen. Er is in deze zalen een vaste 

opstelling van de tafels die niet gewijzigd mag worden. 

- Zaal 3: wordt gebruikt als consistorie voorafgaand aan de dienst. Gezien 

het beperkt aantal personen in deze ruimte (maximaal 3), is deze ruimte 

hiervoor geschikt.  

- Zaal 4: deze zaal is gesloten 

- Zaal 5 en 6: door het openen van de wanden worden deze zalen betrokken 

bij de kerkzaal en wordt er meer ruimte gecreëerd voor zitplaatsen. 

Mogelijk zal zaal 5 moeten worden gebruikt voor de opslag van het 

overschot aan stoelen.  

- Kerkzaal: wordt gebruikt voor de erediensten.  

- Keuken: wordt op de zondag niet gebruikt voor koffiedrinken of 

ontmoetingsmomenten. 

Maandag t/m zaterdag: 

- Zaal 1+2 (met open tussenwand): in deze ruimte staat een vaste 

opstelling van tafels en stoelen geschikt voor een maximum van 15 

personen. Deze zaal kan gebruikt worden voor kerkelijk georganiseerde 

activiteiten, mits deze activiteiten plaats vinden volgens de 

vergadersetting zoals deze is gecreëerd volgens de vaste opstelling. Ook 

hierbij wordt de deur naar zaal 1 gebruikt als ingang en de deur van zaal 2 

gebruikt als uitgang. Dit houdt in dat tijdens het gebruik van deze zaal er 

geen andere activiteiten tussendoor mogen en kunnen plaatsvinden die 

leiden tot onnodige bewegingen in de zaal en/of kerkgebouw.  

- Zaal 3: kan gebruikt worden tot een maximum van 4 personen.  

- Zaal 4: wordt niet gebruikt voor activiteiten (deze kan niet worden 

gereserveerd). 

- Zaal 5 en 6: wordt niet gebruikt voor activiteiten (deze kan niet worden 

gereserveerd). 

- Kerkzaal: deze ruimte kan worden gebruikt tot een maximum van 20 

personen. Hierbij is het toegestaan om de stoelen te gebruiken die in de 

kerkzaal staan, mits deze achteraf weer in de vaste opstelling worden 

teruggeplaatst. Hierbij zijn, net als in zaal 1 en 2, activiteiten alleen 

toegestaan wanneer deze in een zittende setting plaatsvinden.  

- Keuken: mag worden gebruikt t.b.v. het koffiezetten voor een 

vergadering.  

 

Buiten de zondagen om betekent dit dat er beperkt gebruik kan worden gemaakt 

van het kerkgebouw. De zalenbeheerder toezien op de reserveringen. Daarnaast 

zal er een schoonmaakprotocol worden toegestuurd naar de gebruiker. Dit houdt 

in dat eventuele gebruikers die door de weeks in het kerkgebouw aanwezig zijn, 

worden geacht om bij het verlaten van het gebouw alle gebruikte materialen en 

ruimtes gereinigd achter te laten. Voor, tijdens en na het gebruik van de zalen 

dient er optimale ventilatie aanwezig te zijn. Dit houdt dat voor en na het gebruik 

de ramen worden opengezet en tijdens het gebruik nog een enkel raam of deur.  

Het reserveren van zalen kan via de gebruikelijke manier.  
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4 Concrete uitwerking  

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

4.1.1 Routing 

De routing door het kerkgebouw is in bijgevoegde illustratie weergegeven. 

Om hier op te handhaven zijn er coördinatoren aanwezig die dit in goede 

banen leiden. Door middel van communicatiemiddelen, zoals posters en 

stickers zal de routing in het kerkgebouw worden weergegeven. Daarnaast 

wordt er gelet op de volgende punten: 

- Bij binnenkomst wordt er gevraagd naar de gezondheid van de 

mensen door middel van een poster. Eventueel zal de coördinator nog 

aanvullende vragen stellen.  

- Bij binnenkomst en het naar buiten gaan staat er een zuil, waar men 

door middel van een sensor, desinfecterend middel kan verkrijgen voor 

de handen.  

- De kerkzaal wordt gevuld vanaf het verste punt, zodoende hoeft men 

elkaar niet te passeren.  

 

Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

 De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren 

hoeven aan te raken bij binnenkomst. 

 Er staat een desinfectiezuil met sensor, zodat zonder aanraking er 

desinfectiemiddel verkregen kan worden. Deze reinigingspaal staat bij de 

ingang en dient gebruikt te worden voordat de kerk binnengegaan wordt.  

 Men zal door de coördinator een plaats toegewezen krijgen.  

 Eventuele gasten dienen gegevens achter te laten om in het geval van 

eventuele besmetting te kunnen achterhalen wie er aanwezig was. (taak  

coördinator) 

 

Verlaten van de kerk 

 De rijen die als eerste gevuld zijn, verlaten ook als eerste weer het 

kerkgebouw. Er staat een desinfectiezuil met sensor, zodat zonder 

aanraking er desinfectiemiddel verkregen kan worden. Deze reinigingspaal 

staat bij de uitgang en mag gebruikt worden voordat de kerk uitgegaan 

wordt.  
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4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 

Men wordt verzocht om voorafgaand aan de kerkdienst en na afloop 

van de kerkdienst niet te groeperen in het kerkgebouw. Ook wanneer men buiten 

is wordt men verzocht niet te blijven hangen om de doorstroming te bevorderen. 

Voor de ingang zijn vakken gerealiseerd die aangeven waar men moet staan 

wanneer men niet direct toegang kan krijgen tot het kerkgebouw.  

 

4.1.3 Garderobe 

De garderobe is niet in gebruik. Men wordt verzocht de jas mee te nemen naar de 

zitplaats en deze over de stoel te hangen of onder de stoel neer te leggen.  

 

4.1.4 Parkeren 

Voor het parkeren gelden geen aanwijzingen of restricties. Beide parkeerplaatsen 

kunnen worden gebruikt.  

 

4.1.5 Toiletgebruik  

Het gebruik van de toiletten wordt afgeraden. Men wordt verzocht om thuis 

gebruik te maken van het toilet. Mocht men toch gebruik willen maken van het 

toilet, dan gelden de volgende regels: 

- Per sanitaire ruime wordt één toilet gebruikt.  

- De deur naar de sanitaire ruimte staat te allen tijde open, zodat men vanaf 

de hal kan zien of het toilet in gebruik is. Daarnaast wordt er hierdoor een 

contactpunt vermeden (deurklink).  

- In het toilet zullen desinfectiedoekjes zijn waarmee men vooraf en 

achteraf wordt verzocht om de contactpunten schoon te maken. Na de 

dienst zal het toilet grondig worden gereinigd.  

- Na het gebruik van het toilet wordt men verzocht handen te wassen 

volgens het handwasprotocol. Dit protocol zal door middel van een poster 

in de sanitaire ruimte worden geplaatst.  

 

4.1.6 Reinigen en ventileren 

De circulatie in de kerk wordt van tevoren op de hoogste stand gezet om een 

goede doorstroom van de lucht te creëren. Tijdens de dienst wordt deze 

teruggezet naar stand 2. Na de dienst gaat deze weer op de hoogste stand. Voor 

en na de dienst staan tevens alle ramen open en deuren open. Tijdens de dienst 

worden de ramen en deuren gesloten.    

Per dienst worden er 2 schoonmakers geregeld die na afloop van de dienst 

verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak van stoelen (armleuningen en metalen 

randen), kaarten, deurknoppen, contactpunten en sanitair. De ouderling van 

dienst is verantwoordelijk om na de afkondigingen het preekgestoelte te reinigen.  
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4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 

 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten 

In dit gebruiksplan wordt niet geadviseerd of  de sacramenten plaats moeten 

vinden. Dit besluit wordt genomen door de kerkenraden. Hieronder wordt 

aangegeven in hoeverre er de mogelijkheid is om sacramenten te laten 

plaatsvinden, indien hier voor gekozen wordt.  

 

Avondmaal 

Meerdere avondmaalstafels per dienst zijn niet mogelijk i.v.m. de 

contactmomenten die daarbij ontstaan. Bij een reguliere avondmaalstafel is er 

plaats voor 15-20 gemeenteleden. Dit is echter niet geadviseerd, gezien de 

beweging die hiermee wordt gecreëerd. Een andere vorm van avondmaalsviering 

is mogelijk, maar hier dienen de kerkenraden een uitspraak over te doen.     

 

Doop 

De doopsbediening kan plaatsvinden zonder ingrijpende maatregelen. De 

predikant valt onder contactberoepen en zal in overleg met de doopouders 

beslissen of er gebruik wordt gemaakt van beschermingsmiddelen. Het feliciteren 

na de dienst is op dit moment niet mogelijk. In een later stadium zal hier over 

worden nagedacht.   

 

4.2.2 Zang en muziek 

De zang en muziek zal op een andere wijze plaatsvinden. Per eredienst is er 

gelegenheid voor ongeveer 5 musici (incl. zangers). De zangers dienen zo plaats 

te nemen dat er minimaal 5 meter vrije ruimte in de zangrichting is. 

Qua instrumenten wordt het gebruik van blaasinstrumenten afgeraden. Hiervan 

geldt dat er door middel van luchtbeweging virusdeeltjes zich kunnen verspreiden. 

Andere instrumenten zijn wel toegestaan.  

De gemeente is, vanwege het risico dat het virus zich kan verspreiden, niet 

toegestaan om mee te zingen. Wel kan men in plaats van te zingen mee-neuriën.  

 

4.2.3 Collecteren 

Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. Ook 

een schaal of collectezak bij de uitgang wordt afgeraden. Er wordt geadviseerd 

om, net als tijdens de online diensten, gebruik te maken van de digitale methoden 

om te collecteren. Voor de aanwezige gemeenteleden zal er een QR-code in de 

kerk aanwezig zijn.  

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Gelet op de voorschriften van het RIVM behoort dit niet tot de mogelijkheden.  

 

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 

Tijdens de erediensten is er gelegenheid voor zondagsschool of 

kindernevendienst. Dit wordt geadviseerd gezien de opbouw van het geloof van 

de kinderen. Hiervoor zijn de zalen 1 en 2 (met open tussenwand) beschikbaar. 

De kinderen gaan bij binnenkomst direct naar de zalen en gaan na afloop van de 

dienst vanuit de zalen weer naar buiten. Ouders wordt gevraagd om niet met de 

kinderen mee de zaal in te gaan, maar bij de deur afscheid te nemen.  

Vanuit beide kerkraden zal worden besloten in hoeverre er zondagsschool of 

kindernevendienst wordt aangeboden tijdens de erediensten.  

 

Het aanbieden van crèche wordt afgeraden, gezien het maximum aantal 

toegestane personen in het kerkgebouw. Door kinderen van de crèche thuis te 

houden, is er gelegenheid om meer gemeenteleden te verwelkomen in de dienst. 

We hopen op begrip van de ouders. 
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4.3 Uitnodigingsbeleid 

Vanuit de kerkraden is besloten om te werken op basis van 

reservering.  Door beide gemeentes wordt een eigen uitnodigingsbeleid 

gehanteerd. Uitgangspunt hierbij is dat er registratie plaatsvindt van de mensen 

die aanwezig zijn geweest. Ook bij doordeweekse activiteiten dient registratie 

plaats te vinden. De aanvrager dient dit bij te houden en dient verantwoording te 

kunnen afleggen aan het RIVM of Kerkenraad, indien deze situatie zich voordoet. 

 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

 Het advies is om tijdens de periode van 1 juni tot 1 juli ouderen en 

kwetsbare mensen te vragen om niet deel te nemen aan de 

erediensten; 

 Voor de periode vanaf 1 juli wachten we op verdere informatie van de 

overheid;  

 In de komende periode kan met de ouderen en kwetsbaren worden 

afgestemd of zij willen deelnemen aan de erediensten;  

 Halen en brengen: de richtlijnen van het RIVM laten vooralsnog geen 

ruimte om gemeenteleden, anders dan eigen gezinsleden, met de auto 

te halen en te brengen voor de erediensten. De online vieringen blijven 

voor deze gemeenteleden vooralsnog het middel om bij de erediensten 

betrokken te blijven. 

 

4.4 Taakomschrijvingen 

 

4.4.1 Coördinatoren  

Tijdens de erediensten zullen er minimaal 2 coördinatoren aanwezig zijn. 

Coördinatoren zijn herkenbaar aan een hesje. Bij de ingang staat een coördinator 

voor ontvangst; de andere coördinator wijst de gemeenteleden hun plaats in de 

kerkzaal.  

 

4.4.2 Kerkenraad en voorganger 

Zaal 3 wordt gebruikt door de kerkenraad voorafgaand aan de dienst. Het is aan 

de kerkenraden om te bepalen wie er aanwezig is.  

 

4.4.3 Techniek en musici 

Technici en muzikanten maken hun eigen instrumenten schoon. Beiden hebben 

een vaste plaats waar zij tijdens de dienst zitten.   
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4.5 Tijdschema voor de zondag 

 

Tijd ochtend Tijd middag Taak Verantwoordelijke 

8:45 15:30 Deuren en ramen van het gebouw open 

om te ventileren 

Koster 

8:50 15:35 Musici en technici aanwezig  

8:50  15:35 Coördinatoren aanwezig  

9:00 15:45 Dominee en kerkenraad aanwezig  

9:00-9:15 15:45-16:00 Inloop gemeente Coördinatoren 

9:15u 16:00 aanvang dienst  

10:30 17:15 afsluiting dienst  

10:30-10:45 17:15-17:30 Schoonmaken Schoonmakers & 

musici/technici 

10:30-10:45   Ventileren (alleen ochtenddienst)  

10:45 17:30 Kerk afsluiten  
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5 besluitvorming en 

communicatie 

5.1 Besluitvorming  

Dit plan wordt ter advisering voorgelegd aan een aantal artsen. Na besluitvorming 

op de kerkenraad wordt het adviesplan omgezet in een protocol.  

 

5.2 Communicatie 

Het gebruiksplan wordt via de website gecommuniceerd in een verkorte, 

transparante versie. Deze is terug te vinden op één van de webpagina’s. Hier 

staat ook aangegeven waar het volledige gebruiksplan is op te vragen. Daarnaast 

is er ook een exemplaar in het kerkgebouw aanwezig in de keuken.  
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6 Bijlagen 

Plattegrond kerkzaal: 

 


