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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. 

 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol/
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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 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 personen 

gehouden worden. We gebruiken deze periode als oefenperiode waarin we 

evalueren en bijstellen;  

• vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 personen in 

het gebouw.  

 

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 (plaatselijke)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 waar nodig 

actualiseren. 
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3 Gebruik van het kerkgebouw 

In dit hoofdstuk noteert u enkele basisgegevens met betrekking tot (het gebruik van) 

uw kerkgebouw. Denk aan: 

• het feit dat mogelijk meerdere gemeenten gebruik maken van hetzelfde gebouw; 

• de beschikbare ruimte van het kerkgebouw;  

• hoe u de anderhalvemetermaatregel in de kerkzaal wilt organiseren. 

 

3.1 Meerdere gebruikers/ meerdere diensten op een zondag  
De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Ermelo (GKv Ermelo) beschikt over een eigen 

gebouw om diensten te beleggen. In de periode vanaf 1 juni zal hier per zondag één 

dienst plaatsvinden.  

 

3.2 Aanvangstijden voor verschillende diensten 
De aanvangstijd van de dienst zal op elke zondag om 09:30 uur zijn.  

 

3.3 Gebruik kerkzalen  
Het protocol gaat uit van de ‘anderhalve meter’ tussen bezoekers. Het kan zijn dat het 

niet mogelijk is om én anderhalve meter afstand te houden én 30 (vanaf 1 juli 100) 

personen in het gebouw te ontvangen. Dan ligt het maximumaantal personen in het 

geval van uw gebouw dus lager.  

 

3.3.1 Plaatsing in de kerkzaal 

De inrichting van de kerkzaal bestaat uit gekoppelde stoelen, De preekstoel staat op 

een podium, waarop ook de lessenaar en de liturgietafel staan. Het doopvont staat 

tegen de liturgietafel aangeschoven. 

De preekstoel is demonteerbaar en kan, net als alle 

andere delen op het podium, verplaatst worden. 

Achter in de kerkzaal is een hoek ingericht voor de 

bediening van de beamer en de camera's t.b.v. het 

uitzenden van de diensten 

 
Met betrekking tot de plaatsing van de stoelen, 

hebben wij voor de volgende optie gekozen:  

de rijen met stoelen zijn zo geplaatst dat er tussen 

de rijen 2 meter afstand is. Er zijn gangpaden 

gecreëerd die minimaal 3 meter breed zijn. Op deze 

manier kan er altijd een afstand van 1,5 meter t.o.v. 

de andere bezoekers worden behouden. Bij 

binnenkomst worden de bezoekers naar de voor 

hun bestemde stoel begeleid door een coördinator.   

 

  

Hal > > >

> > >

INGANG

5
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richting van vullen
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3.3.2 Capaciteit in een anderhalve meter situatie 

Beschrijf op welke manier u anderhalve meter afstand organiseert. In het algemeen 

geldt: 

De gastheer/-vrouw begeleid de kerkgangers naar hun zitplaats. Linksvoor in de 

kerkzaal wordt er begonnen met het plaatsen van de bezoekers. Er zal tussen de 

bezoekers 3 stoelen afstand worden gehouden wanneer ze niet tot 1 gezin behoren. 

Vanaf 1 juni kunnen er buiten het kerkteam om maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn: 

per 1 juli maximaal 100.  

Het kerkteam bestaat uit predikant, organist, 1 ouderling, 1 diaken, koster en 2 leden 

van beamteam (bedieningen camera t.b.v. thuis kijkers en bediening van de beamers)  

 

De afspraken rondom het vullen van het gebouw worden op de volgende manier 

vastgelegd: 

- alle kerkgangers worden vooraf geïnformeerd over de handelswijze voor, tijdens en 

na de diensten; 

- iedereen die niet tot 1 huishouden behoort, houdt 3 stoelen ruimte tussen hem/haar 

en anderen kerkgangers; 

- kerkgangers krijgen een plek aangewezen door de coördinator die hen naar de 

plek begeleid.   

 

3.3.3 Kerkzaal: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

De kerkzaal heeft in een normale situatie ongeveer 400 beschikbare plekken. Er zijn 

tijdens de vieringen stoelen verwijderd om de opstelling zoals die in  hoofdstuk 3.3.1 is 

beschreven te bereiken. Met deze opstelling hebben we 120 zitplekken gecreëerd. Wij 

verwachten we, i.v.m. de 3 stoelen ruimten die we tussen de verschillende gezinnen 

handhaven,  niet boven de 70 bezoekers uit kunnen komen. Per dienst zal dit bepaald 

moeten worden. Het optimaal maximum staat in onderstaande tabel opgenomen. 

 

Periode Maximale capaciteit 

van kerkzaal 

Max opgeven 95% i.v.m. gasten 

Tot 1 juli 30 25 27 

1 juli tot 1sept Opbouwen tot 100 90 95 

 

Ook onze gasten vragen we om zich in te schrijven via de website van de kerk. Wij 

verwachten dat ook gasten de site bezoeken om bijvoorbeeld de tijden te 

raadplegen. Op de site is duidelijk aangegeven dat men zich aan moet melden, dat 

kan door het invullen van een eenvoudig formulier. We reserveren 5% van de 

beschikbare ruimte voor gasten.  

Mochten er toch meer gasten komen, dan zullen we de ‘eigen’ gemeenteleden 

verzoeken hun plaats af te staan en de dienst thuis te volgen.   

 

3.3.4 Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

In onderstaande tabel is de normale capaciteit beschreven. Daarnaast staan twee  

kolommen die de capaciteit beschrijven tot 1 juli en na 1 juli 2020.  

 

Tabel 1: capaciteit per zaal 

Zaal Normaal gebruik Aangepast 

gebruik per 14 

juni 

Aangepast 

gebruik per 1 

juli 

Kerkzaal  Kerkdiensten en 

gemeentevergaderingen 

 410 zitplaatsen 

Kerkdiensten 

(max. 1 op 

Kerkdiensten 

100 zitplaatsen 
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zondag); 30 

zitplaatsen 

Consistorie (zaal 1) Kerkenraad voor de 

dienst 

Vergaderzaal voor o.a. 

KR 20 zitplaatsen 

Ouderling + 

diaken + 

voorganger 

  

 Vergaderen met 

max. 6 personen 

 

Vergaderen 

met max. 6 

personen 

 Catechisatielokaal 

(Zaal 2) 

Kindernevendienst voor 

14 kinderen en 2 leiders 

Catechisatie en ander 

vergaderingen 

Afgesloten  Afgesloten 

 Gemeentezaal 

(Zaal 3 en 4) 

 Beide zalen max.20 

personen 

Vergaderingen 

met max.15 

personen 

Kinderbijbijbelclub 

15 kinderen en 2 

begeleiders 

Vergaderingen 

met max 15 

personen 

Kinderbijbelclub  

15 kinderen en 

2 begeleiders 

Garderobe 

(Zaal 5) 

Garderobe Afgesloten Afgesloten 

Crèche   Afgesloten Afgesloten 

Kinderbijbelclub 

lokaal (kelder) 

 Afgesloten Afgesloten 

Soos (kelder)  Afgesloten Afgesloten 
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4 Concrete uitwerking  

Voor uw eigen gebruiksplan moet u voor een aantal aspecten keuzes maken. 

 

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 
 

4.1.1 Routing 

Op de toegangsdeur aan de parkeerterreinzijde zijn posters geplakt met 

aandachtpunten betreffende de gezondheid, c.q. regels. De andere ingang blijft 

gesloten. De mensen worden de kerkzaal binnengebracht via de aanwezige 

gangpaden. Het gebouw wordt aan het einde van de dienst verlaten via de twee 

nooduitgangen aan de voorkant en de twee uitgangen aan de achterkant van de 

kerkzaal. De palen in de kerkzaal dienen als middenlijn van de kerkzaal.  

 

 

 
Figuur 1: routing gebouw betreden en verlaten 

 

Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

- Bij de toegangsdeur van het kerkgebouw zal desinfecterend middel klaar staan 

voor de bezoekers. 

- Over het algemeen zal de centrale toegangsdeur open staan. Mocht deze  i.v.m. 

het weer niet open kunnen, dan zal een coördinator de deur open doen voor de 

bezoekers.  

- Na binnenkomst zal een coördinator de bezoekers naar hun plek begeleiden. 

- De garderobe is afgesloten, Jassen dienen meegenomen te worden in de kerkzaal 

en over de eigen stoel gehangen te worden.  
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Verlaten van de kerk 

- Aan het einde van de diensten zal een coördinator de instructie aan de 

kerkgangers geven.  

- Alle aanwezigen wordt gevraagd nog even plaats te nemen.  

- Op uitnodiging kan de zaal verlaten worden.  

- Iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten. 

 

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 

We delen de gemeenteleden mee dat we ons aan de richtlijnen van het RIVM dienen 

te houden. We herhalen dat nog eens voordat de kerkgangers de zaal verlaten, en 

geven daarbij aan dat de regels ook buiten het gebouw gelden. Dit zijn de vaste regels 

van het RIVM. 

 

4.1.3 Garderobe 

De garderobe gebruiken we niet zolang de richtlijn 1,5 meter afstand te houden geldt. 

We adviseren van tevoren  om jassen zoveel mogelijk thuis of in de auto te laten. 

Daarnaast is het mogelijk de jas mee te nemen in de kerkzaal en deze over de eigen 

stoel te hangen.  

 

4.1.4 Parkeren 

Het parkeren vindt plaats op het parkeerterrein van de gemeente. Aangezien dit geen 

eigendom is van de GKV Ermelo gelden hiervoor de bestaande regels van het RIVM. 

Houd afstand! Bij de uitnodiging van gemeenteleden zal dit standaard meegegeven 

worden 

 

4.1.5 Fietsenstalling 

Wij beschikken over een grote fietsenstalling, die deels overdekt is. Gezien deze grote 

ruimte treffen we hiervoor geen extra maatregelen, anders dan het houden van 1,5 

meter afstand.  

 

4.1.6 Toiletgebruik  

In de communicatie naar de gemeenteleden en de bezoekers zal worden 

opgeroepen om thuis naar het toilet te gaan, alvorens het kerkgebouw te bezoeken.. 

Mocht tijdens het bezoek aan het kerkgebouw een toiletbezoek nodig zijn, dan kan 

men gebruik maken van het invalidentoilet. Ouders worden geacht hun kinderen te 

begeleiden bij het bezoek aan het toilet.  

De bezoekers van het toilet wordt verzocht gebruik te maken van de desinfecterende 

middelen die ter beschikking worden gesteld, om toiletpot, handdoekdispenser, wc-

rolhouder, waterkraan en deurklinken na gebruik van het toilet te desinfecteren. Na de 

bijeenkomsten wordt het toilet aan het eind van de dag grondig gereinigd door de 

beheerder. 

 

4.1.7 Reinigen en ventileren 

Algemene richtlijnen voor alle bezoekers: 

• Geen handen schudden. 

• Gebruik van desinfectiemiddel bij binnenkomst. 

• Wij ventileren de ruimte door ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten.  

  



Versie G1.0 – 17 juni 2020 

9 

 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 
 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten 

Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moeten kerkenraden op 

verantwoorde wijze hun eigen keuzes maken. Dat gaat gepaard met enkele 

fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met 

de praktische mogelijkheden. 

 

Heilig Avondmaal 

Als GKv Ermelo willen we graag delen in dat ene brood, Christus. Dit kan uitsluitend 

gebeuren onder toeziend oog van ambtsdragers. Dit is ook de reden dat deze altijd bij 

thuisvieringen aanwezig zijn.  

Per 1 september willen we tijdens de diensten weer Avondmaal vieren. De exacte 

planning zal in de periode tussen 1 juli en 1 september bepaald worden.  

 

Het brood en de wijn zullen uitgedeeld worden door ambtsdragers die zoveel mogelijk 

de hygiënische maatregelen in acht nemen. Minimaal is het reinigingen van de 

handen vooraf verplicht. Er zal tijdens het uitdelen van brood en wijn niets gezegd 

worden door de ambtsdrager. 

Op schalen zal het brood gebroken klaar liggen en ieder die gerechtigd is kan daar 

een stukje afpakken.  

De wijn zal in kleine bekertjes ingeschonken zijn en zal op dienbladen aangeboden 

worden.   

 

Heilige Doop  

De Heilige Doop is teken en zegel van Gods verbond met ons. Kinderen worden 

gedoopt omdat ze tot het genadeverbond behoren en niet andersom. Met andere 

woorden: ook wanneer een kind nog niet gedoopt is, behoort het tot het verbond. 

Daarom is de Heilige Doop niet heilsnoodzakelijk. 

 

Tijdens de Heilige Doop, zoals wij deze bedienen, is nader contact nagenoeg 

onmogelijk. De bediener van de Heilige Doop zal binnen de 1,5 meter komen van 

ouders en dopelingen.  

 

Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) heeft zich, mede namens de 

Protestantse Kerk, ingezet voor de mogelijkheid om ook predikant/voorganger aan te 

merken als contactberoep. De navolgende regeling is met de overheid afgestemd. 

 

De overheid hanteert als definitie voor contactberoepen: beroepen waarbij het niet 

mogelijk is ten minste anderhalve meter afstand te houden tot de klant of patiënt.  

 

Bij bepaalde liturgische handelingen is het (nagenoeg) onmogelijk om de anderhalve 

meter in acht te nemen.  

 

Conform artikel 2.2 lid 2c van de noodverordening die vanaf 1 juni van kracht is zullen 

wij ook het sacrament van de doop uitvoeren.  

Dit artikel stelt dat bij de uitoefening van contactberoepen het in acht nemen van de 

veilige afstand van anderhalve meter niet van toepassing is.  

 

Op grond van deze ontwikkeling zien wij ruimte om predikant/voorganger te 

beschouwen als contactberoep. Het gaat hierbij om het verrichten van liturgische 

handelingen (‘bepaalde functie’) zoals: 
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• dopen 

• bevestiging van ambtsdragers 

• huwelijks (in)zegening 

 

Dit betekent dat bij deze - en uitsluitende bij deze! - liturgische handelingen de 

anderhalve meter tijdens het verrichten van deze handeling niet in acht behoeft te 

worden genomen. 

 

Wel voegen wij hieraan toe, dat niemand hiertoe gedwongen mag worden. Mochten 

voorganger of gemeentelid de anderhalve meter tijdens de liturgische handeling wel 

willen handhaven, dan dient dit te worden gerespecteerd. Dan zal de doop niet 

kunnen plaatsvinden.   

 

4.2.2 Zang en muziek 

Gemeentezang zal niet plaatsvinden. De liturgie zal waar nodig ingekort worden en 

begeleiding vindt plaats door middel van orgel, piano, band en/of digitale 

ondersteuning.  

 
4.2.3 Collecteren 

Het doorgeven van collectezakken is niet mogelijk. Als gemeente zijn wij bekend met 

de collecteapp Givt. Het gebruik daarvan wordt dan ook van harte aanbevolen.  

Daarnaast kunnen gemeenteleden ook gebruik maken van de volgende mogelijkheid: 

bij de vier uitgangen worden schalen geplaatst, waarin de kerkbezoekers hun gift 

kunnen deponeren. 

De collecte vindt dan ook plaats aan het eind van de dienst.  

Aangezien we meerdere uitgangen tot onze beschikking hebben, hoeft dit niet tot 

filevorming te leiden.    

Het tellen van de opbrengst gebeurt door diakenen die daarbij gebruik maken van 

handschoenen.   

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Koffiedrinken en ontmoeting na de dienst zal niet georganiseerd plaatsvinden.  

 

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 

Om de zaalcapaciteit maximaal te kunnen benutten voorzien we op dit moment geen 

kinderoppas en kinderwerk. Mocht dit wel het geval zijn, dan op basis van de eerder 

aangegeven capaciteit per ruimte. Kinderen <12jaar vallen niet onder deze regeling, 

wel onder het totaal aantal bezoekers. 

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 
 

Wij hanteren een vrijwillig inschrijfbeleid: kerkgangers kunnen zich (online) inschrijven en 

aangeven dat zij graag de diensten willen bezoeken. Dit resulteert in een groslijst van 

potentiële kerkgangers, die vervolgens bij toerbeurt worden uitgenodigd. Dit geeft ons 

maximale controle over het aantal verwachte kerkgangers.  

 

Wij gaan er vanuit dat gasten die onze dienst willen bezoeken de website van de kerk 

zullen raadplegen, gezien deze bijzondere tijd. Zij kunnen zich aanmelden via een 

formulier op de site, en wij verwachten dan ook geen onvoorziene gasten. Mocht er 

zich toch onverhoopt een bezoeker melden en hierdoor het maximale aantal gasten 

overschreden worden, dan zullen we ‘eigen’ kerkgangers verzoeken hun plaats af te 

steen en de dienst thuis te volgen.  
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4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

Tijdens de proefperiode tot 1 juli zullen wij ouderen (70-plussers) en leden met een 

kwetsbare gezondheid vriendelijk verzoeken niet deel te nemen aan de fysieke 

erediensten.  

 

Ook zal er geen haal- en brengmogelijkheid zijn, dit geldt voor alle doelgroepen.  

Hierin blijven wij de richtlijnen van het RIVM opvolgen.  

 

4.4 Taakomschrijvingen 
 

4.4.1 Coördinatoren  

De coördinatoren (de koster, de diaken en overige coördinatoren) zullen zichtbaar 

aanwezig zijn in het gebouw, dit om aanwijzingen te geven en de mensen naar de 

zitplaats te begeleiden. 

Er zal altijd minimaal 1 coördinator bij de ingang aanwezig zijn. 

 

4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger 

De ouderlingen, diakenen en de predikant kunnen voor aanvang van de dienst 

gebruik maken van de consistorie. 

Zij zullen bij aanvang van de dienst via het linker gangpad naar voren lopen.  

 

4.4.3 Techniek 

Het beamteam zit rechtsachter in de kerkzaal. Degene die de camera’s bedient zit 

achter de desk. Voor degene die de beamer aanstuurt is er een zitplaats achter een 

tafel voor de desk gecreëerd. 

Het beamteam zal gebruik maken van de aangeboden handschoenen. 

Op maandag zal de apparatuur gereinigd worden door de beheerders van het 

kerkgebouw. 

 

De predikant zal een lessenaar op het podium of de preekstoel gebruiken.  

De handmicrofoon is beschikbaar voor het gemeentelid dat de schriftlezing verzorgt. 

Dit zal op de eigen plek plaatsvinden.  

De ouderling van dienst zal via de vast opgestelde microfoon de afkondigingen doen, 

waarna hij de predikant verzoekt om voor te gaan.  

 

Na afloop van elke dienst zal al deze apparatuur gereinigd worden.  

 

4.4.4 Muzikanten 

De band kan ingezet worden ter begeleiding van de dienst. Rechtsvoor in de zaal is 

hier voldoende ruimte voor gereserveerd om alle richtlijnen in acht te kunnen nemen.  

 

4.5 Tijdschema 
 

Wanneer Wat Wie 

 Door de weeks Zaterdag  

  Ramen in de kerkzaal staan open om 

te ventileren 

Koster 

 Zondag  

8.30 9:00 uur Deuren van het gebouw open  

Ventileren 

Koster 

 Invalidetoilet en deurklinken reinigen  
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9:00 uur Gastheren/-vrouwen aanwezig 

Banners klaarzetten 

Koster en diakenen  

9:00 uur Techniek aanwezig  

9:00 uur Muziekteam aanwezig  

9:30 uur Aanvang dienst  

10:45 uur Afsluiting dienst  

 Ventileren Koster 

 Maandag  

 Reinigen: 

- stoelen en tafels 

- preekstoel en lessenaar 

- toiletten en deurklinken 

Koster 

 Reinigen mengtafel, microfoons, laptop Koster en Techniekteam 

 Zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 

open 

Koster 
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5 Besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  
De kerkenraad heeft in de vergadering van 14 mei jl., besloten  een regiegroep in te 

stellen. Deze regiegroep is verantwoordelijk voor het opstellen van een gebruiksplan. 

Deze regiegroep heeft ruim mandaat gekregen om besluiten te nemen hoe dit 

gebruiksplan het meest optimaal (bezien vanuit zowel de facilitaire mogelijkheden als 

wel vanuit een gemeenteopbouw-perspectief) vorm dient te krijgen. 

De kerkenraad wordt in de regiegroep vertegenwoordigd door een van zijn leden.  

Vanuit de door de kerkenraad gedragen eindverantwoordelijkheid voor de diensten 

kan hij inspraak hebben in de uiteindelijke besluitvorming. 

 

5.2 Communicatie 
Via de website van de kerk delen we informatie over de (on)mogelijkheden rondom de 

kerkdiensten en over gebruiksmaatregelen m.b.t.  het gebouw. Verder gebruiken we 

het kerkblad, Ichthus, en de mededelingen op zondagochtend om wijzigingen en/of 

nieuwe informatie te delen. 

 

Voorafgaand en direct na de kerkdiensten zullen bezoekers op de hoogte worden 

gebracht van de gebruiksmaatregelen en de routing in het gebouw. 

 

Via de verschillende kanalen communiceren we onder andere: 

• tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden; 

• huisgenoten mogen bij elkaar zitten; 

• volg de coördinatoren naar een zitplaats en/of de aangewezen looproutes; 

• gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan; 

• volg de aanwijzingen op van coördinatoren; 

• geen ontmoeting en consumptie na afloop, ook niet op het kerkplein; 

• het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 

 

Dit gebruiksplan wordt actief opgesteld vanuit een aantal verschillende geledingen 

van de gemeente. Elk van die geledingen is er verantwoordelijk voor dat de 

uitvoerenden, mensen met een rol in de uitvoering van o.a. de kerkdiensten, op de 

hoogte worden gebracht van de inhoud van dit plan en wat dit betekent voor het 

handelen binnen ieders rol. 

 

Tabel 2: communicatie matrix 

Voor wie 

 

 

 

Communicatiemiddel 

Kindere

n tot 12 

jr. 

Kinderen 

13-18 jr. 

Volwasse

n leden 

70+ leden 

en 

andere 

kwetsbar

e leden 

Gaste

n  

(niet-

leden) 

Commissie 

van 

beheer 

Kerkenr

aad 

Diaconi

e 

Gebruiksplan  
website, intranet, papier 

     X 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 X 
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Voor wie 

 

 

 

Communicatiemiddel 

Kindere

n tot 12 

jr. 

Kinderen 

13-18 jr. 

Volwasse

n leden 

70+ leden 

en 

andere 

kwetsbar

e leden 

Gaste

n  

(niet-

leden) 

Commissie 

van 

beheer 

Kerkenr

aad 

Diaconi

e 

Flyer | affiches | 

welkomstbord ingang 
wat en hoe diensten 

  X X X    

Persbericht  
in lokale media of en 

hoe gasten welkom zijn 

    X    

Informatiebronnen 

kerkverband  

Websites SKW, DS, gkv.nl 

en ngk.nl  

     X X X 
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6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen 

en bezoekwerk 

 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 
Voor het houden van catechisatie, vereniging of andere bijeenkomsten op een andere 

dag dan de zondag is ruimte beschikbaar mits tijdig (uiterlijk 1 week voor de datum in 

geval van eigen bijeenkomsten en 2 weken van tevoren in geval van externen) met de 

koster de volgende zaken zijn besproken: het aantal personen wat verwacht kan 

worden, het begin- en eindtijdstip van de bijeenkomst. 

Vanuit de groep die bijeenkomt is één persoon verantwoordelijk voor het instrueren van 

de groep en controle op het naleven van de maatregelen: 

- personen begeleiden naar hun zitplaats;  

- contact met de koster.  

 

Rondlopen door het kerkgebouw is verboden evenals het betreden van andere 

ruimten dan die waar de bijeenkomst plaatsvindt.  

In het kerkgebouw mogen maximaal 2 ruimtes tegelijk in gebruik zijn, bij voorkeur 

ruimtes die ver uit elkaar liggen. 

Napraten na de bijeenkomsten is niet toegestaan. De koster is gerechtigd hier een 

opmerking over te maken. OF: de koster is gerechtigd mensen hier op te attenderen. 

Het gebruik van de beamer is alleen mogelijk mits dit tevoren met de koster overlegd is 

en een eigen laptop meegenomen wordt.  

Een handmicrofoon is niet beschikbaar. 

Gebruik van de katheder mét microfoon mag gedurende de bijeenkomst door één 

persoon worden gebruikt. 

De hal met kapstok of: garderobe en de toegang tot de toiletten zijn afgesloten.  

Het invalidentoilet is beschikbaar en dient na gebruik door de gebruiker met de 

daarvoor aanwezig middelen ontsmet te worden volgens instructies. 

 

CATERING 

Wanneer er catering gewenst is gaat dit in nauw overleg met de koster. Daarbij 

hanteren we in ieder geval de regels van het RIVM, aangevuld met het volgende: 

- Koffie/thee wordt klaargezet op een tafel en dient door één van de aanwezigen 

ingeschonken te worden. Daarbij is het gebruik van de verstrekte handschoenen 

verplicht. De andere aanwezigen kunnen de koffie bij toerbeurt komen halen met 

inachtneming van de aangegeven looproute en verplichte anderhalve meter 

afstand.  

- Na gebruik worden de kopjes teruggezet op een dienblad op de daarvoor door de 

koster aangewezen tafel.  

- Een eventuele lunch wordt per persoon klaargemaakt en verpakt in papieren 

tasjes. Deze staan klaar op een tafel en kunnen door de aanwezigen om de beurt 

opgehaald worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de vereiste 
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afstand. Het nuttigen van de lunch doen de aanwezigen op hun eigen plek in de 

ruimte die zij gehuurd hebben.  

 

6.2 Bezoekwerk 
Voor afspraken over bezoekwerk verwijzen we naar de laatste versie van het Protocol 

erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten 

(www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol) 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol/

