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Dit gebruiksplan is een uitwerking van de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM voor 

erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. 

De regelgeving is aan verandering onderhevig. Het gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier 
aanleiding voor is.  
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1. Doelstelling van het gebruiksplan 
Met dit gebruiksplan willen we verspreiding van het Coronavirus voorkomen, bijdragen aan 
het beschermen van de meest kwetsbaren onder ons en volop kerk zijn vanuit ons 
kerkgebouw. 

 
2. Gebruik van het kerkgebouw 
2.1 Erediensten 

 Er wordt 1 eredienst gehouden op zon- en feestagen. 
 
2.2 Gebruik van de kerkzaal 

 Het gebruiksplan gaat uit van `de anderhalve meter’ tussen de kerkgangers. Deze 
anderhalve meter is leidend voor het aantal bezoekers in de kerkzaal. 

  
2.3 Plaatsing van de stoelen in de kerkzaal 

 De stoelrijen staan op anderhalve meter van elkaar, dit wordt aangegeven met rode  
tape op de vloer. 

 Er moeten 3 lege stoelen zitten tussen personen die niet uit dezelfde huishouding 
komen. 

 
2.4 Capaciteit van de anderhalve meter situatie 

 Het maximaal aantal stoelen is 78. Het maximaal aantal bezoekers is afhankelijk 
van de gezinssamenstelling. 

 Voorgangers en andere personen die een rol hebben tijdens de eredienst tellen 
niet mee bij het aantal bezoekers. 

 
2.5 Capaciteit van de kerkzaal en lokalen 
  

Zaal Capaciteit in stoelen bij normale 
omstandigheden 

Capaciteit in stoelen per 1 
juli 2020 

Kerkzaal  84 78 

Grote lokaal 40 15 

Kleine lokaal 10 4 

Consistorie 7 wordt niet gebruikt 

 
3. Uitwerking gerelateerd aan het gebouw 
3.1 Binnenkomst van kerk  

 Bij binnenkomst wordt  gevraagd naar uw gezondheid. 

 Handen desinfecteren na binnenkomst  is verplicht. 

 De garderobe wordt niet gebruikt. Uw jas kunt u meenemen de kerkzaal in. 

 De achteringang is gesloten. 
 
3.2 Binnenkomst van de kerkzaal 

 De deur wordt voor u opengedaan met inachtneming van de anderhalve meter. 

 Volg de instructies op van de koster en coördinatoren aangaande het toewijzen van 
uw plaats. 

 De stoelen aan beide muurzijden worden als eerste toegewezen en de rijen van voor 
naar achter. 

 Voorganger en kerkenraad (1 ouderling en 1 diaken) komen via de deur op het 
podium de kerkzaal binnen. 
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3.3 Verlaten van de kerkzaal en de kerk 

 Voorganger en kerkenraad verlaten als eerste de kerkzaal via de deur op het podium. 

 De kerkgangers verlaten op aangeven van de koster en coördinatoren de kerkzaal, te 
beginnen met de achterste rijen. 

 Na het verlaten van de kerk niet op het kerkterrein blijven staan praten om 
opstoppingen te voorkomen. 

 
3.4 Toiletgebruik 

 In uitzonderingssituaties zijn de toiletten beschikbaar. 

 Bij gebruik van de toiletten de aanwezige schoonmaak- en hygiëne middelen 
gebruiken. 

 
4. Gerelateerd aan de samenkomst 
4.1 Bediening van de sacramenten 

 De kerkenraad bezint zich op de wijze van vieren van het Heilig Avondmaal en de 
bediening van de heilige doop. 

 
4.2 Zang en muziek 

 Gemeentezang is vooralsnog niet toegestaan, meeneuriën met de muziek is  wel 
toegestaan. 
 

4.3 Collecteren 

 Bij het verlaten van de kerkzaal staan 2 collectezakken opgesteld,  1e en 2e collecte, 
waarin u uw gaven kunt doen. 

 
4.4 Bloemengroet 

 Volgens het rooster. Wilt u de bloemen nog niet bezorgen dan kunt u dit de 
kerkenraad laten weten. 

 
4.5 Oppas en zondagsschool 

 Vindt tot nader bericht niet plaats. 
 
4.6 Koffiedrinken en ontmoeting 

 Blijft tot nader bericht achterwege. 
 
5. Aanmelding  voor bezoek aan de eredienst 

 Aanmelden is noodzakelijk in verband met de beperking van het aantal kerkgangers. 

 Aanmelden 2 dagen voorafgaand aan de eerst volgende eredienst tussen 18.00 uur 
en 20.00 uur bij de ouderling van dienst. Zie hiervoor het maandblad.  

 De aanmelding moet telefonisch of via Whatsapp plaatsvinden.  
 
6. Taakomschrijvingen 
6.1 Coördinatoren 

 De koster, een ouderling en een diaken ontvangen de kerkgangers en wijzen hen hun 
plek toe. Tevens zien zij toe op de uitvoering van de getroffen maatregelen. 

 
6.2 Kerkenraad en voorganger 

 Er is 1 ouderling en 1 diaken aanwezig namens de kerkenraad tijdens de eredienst. 

 Het consistoriegebed vindt plaats in het kleine lokaal. 

 Het overdragen van de dienst aan de voorganger gebeurt op anderhalve meter 
afstand door middel van een teken/gebaar. 
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7. Tijdschema 

 Voorgangers en andere personen die een rol hebben tijdens de eredienst dienen 
uiterlijk een half uur voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn. 

 
8. Algemene richtlijnen 
8.1 Eigen verantwoordelijkheid 

Uw komst naar de kerk is in de eerste plaats uw eigen verantwoordelijkheid, houdt u daarom 
aan de volgende instructies: 

 Houd altijd 1,5 meter afstand. 

 Ga niet naar plaatsen waar het druk is. 

 Nies en hoest in uw elleboog. 

 Was vaak uw handen met zeep. 

 Schud geen handen. 

 Corona gerelateerde verschijnselen? Blijf dan thuis 
 
8.2 Risicogroepen 
 Sommige mensen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden als ze besmet zijn met  
 het nieuwe coronavirus dan anderen. Dit komt doordat de natuurlijke afweer van het  
 lichaam dan vaak lager is. Wanneer u tot deze groep mensen behoort dat is het dringende  

advies “blijf thuis”. 
 
9. Besluitvorming 
 Dit gebruiksplan is door de kerkenraad vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van  
            9 juni 2020. 
 
 
 
 
 
 


