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Wij volgen het Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten dat is gepubliceerd door de
Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands
Gereformeerde Kerken (zie www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol). Dit gebruiksplan is een
uitwerking van dat protocol.
De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier
aanleiding voor is.

1 Doel en functie van dit gebruiksplan
1.1

Doelstelling in het algemeen

Met dit gebruiksplan willen we:
1. 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;
2. bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed
doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
3. 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.

1.2

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.

1.3

Fasering
1. Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 personen in het
gebouw.

1.4

Algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze
doelstelling:
1. anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden
behoren;
2. mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met
anderen uit hun huishouden;
3. 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
4. op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen
bij vanuit de praktijk.

2 Gebruik van het kerkgebouw
2.1

Inrichting van de kerkzaal
a.
b.
c.
d.
e.

2.2

zaalgrootte: 16,5x18,5 meter; 2x balkon: 4x4 meter
Elke 2de rij stoelen wordt afgezet
Anderhalve meter ertussen = er moeten 3 stoelen onbezet blijven
dan kunnen er 70 tot 100 mensen in (afhankelijk van ‘huishoudens’)
gezinnen kunnen het beste in de zijbeuken of op balkon plaatsnemen – verhoogt
aanzienlijk de capaciteit

ventilatie: een deskundige heeft naar de ventilatie gekeken en het is ruim voldoende. Er
wordt verse lucht van buiten naar binnen gezogen en de lucht in de kerkzaal wordt afgevoerd.
Als extra ventilatie worden alle deuren opengezet.

2.3

Looprichting:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Je moet elkaar niet tegenkomen, dus een vloeiende beweging, eenrichtingsverkeer
Looprichting duidelijk aangeven met afzetpalen en een keurig touw
Via rechtervoordeur naar binnen en via de linker voordeur naar buiten
Looprichting in de hal duidelijk aangeven, via rechterkerkdeur naar binnen
In de rijen doorschuiven, van rechts naar links, ook naar linkerzijbeuk
Na afloop allen door linker kerkdeur naar de hal en direct rechts naar buiten
Welkomstcommissie, bestaande uit 3 personen en de koster geven aanwijzingen – zij
dragen een gekleurde band om de bovenarm voor de zichtbaarheid.
Wellkomstcommissie aanwezig om 9.00u.
h. Na afloop van de dienst meteen naar huis; helaas geen mogelijkheid om na te praten

2.4

Regels
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2.5

Alle deuren blijven openstaan
Handen ontsmetten bij ingang en uitgang
Door de welkomstcommissie wordt bij binnenkomst een gezondheidscheck gedaan
Toiletbezoek kan alleen in noodgeval
Jassen meenemen in de kerk
Postvakken worden voorlopig niet gebruikt

Uitnodigingsbeleid
a. Elke zondag worden 2 wijken uitgenodigd (ongeveer 80 man)
a. Extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare mensen en mensen boven de 70 jaar.
Daarom dat mensen met een kwetsbare gezondheid worden aangeraden om de
dienst thuis mee te kijken.

2.6

Kinderclub en kinderopvang
a. Voorlopig kan er geen kinderclub plaatsvinden
b. kinderopvang kan doorgaan met twee oppassers

2.7

Tijdens de eredienst
a. Collecteren: diakenen hebben elektronisch collecteren via de Givt-app geregeld;
alternatief: overmaken via de bank (zoals nu gebeurt)
b. Geluidscommissie regelt 3 verschillende microfoons: ouderling van dienst, schriftlezer en
predikant
c. Zingen: totdat er duidelijkheid is over de risico’s van zingen, kan er niet met z’n allen samen
gezongen worden. Elke dienst zullen vier zangers namens de gemeente de liederen zingen,
de rest zingt in stilte mee. De vier zangers zitten op de voorste rij en zingen van de gemeente
af.

2.8

Avondmaal
a. De viering zal alleen gaand plaatsvinden in een aantal diensten achter elkaar, zodat iedereen
de gelegenheid heeft om avondmaal te vieren
b. Diakenen dragen handschoenen tijdens de voorbereidingen
c. Per persoon een bekertje en het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken

2.9

reiniging van het kerkgebouw
a. de diakenen worden gevraagd om de koster na elke dienst te helpen met het reinigen van de
stoelen, de toiletten, deurklinken, lessenaar, microfoons
b. bezoekers worden gevraagd om een post-it op hun plaats achter te laten, zodat niet alle
stoelen hoeven te worden gereinigd
c. bij de lessenaar komen reinigingsdoekjes te liggen
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