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Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 

gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dit gebruiksplan is een 

uitwerking van deze richtlijnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld 

zodra hier aanleiding voor is. 
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1 Doel en functie van dit gebruiksplan  
 

1.1 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. 

 

 

1.2 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; 

 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 Aantal bezoekers 

 Vanaf 1 juli 2020 mag er een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij 

kerkdiensten mits de 1,5 meter afstand onderling gehandhaafd wordt.  

Rekening houdend met de 1,5 meter afstand kunnen er in onze kerkzaal in 

totaal 65 stoelen staan.  

 

 

1.4 Algemene afspraken 

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het 

kader van onze doelstelling: 

 1,5 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. 

 



Gebruiksplan Open Kring – concept 

4 

 

2 Gebruik van het kerkgebouw 
 

2.1 Kerkdienst op zondag  

De dienst vindt plaats van 9.30 uur tot 10.30 uur. 

 

 

2.2 Gebruik kerkzalen  

 

2.2.1 Capaciteit met een afstand van 1,5 m 

De 1,5 meter afstand organiseren wij als volgt: 

 Wij houden ons aan alle voorschriften van de overheid, het RIVM en die 

vanuit de PKN zijn opdragen en/of geadviseerd 

 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten 

 Het aantal aanwezigen in de kerkzaal is maximaal 65   

 

 

2.2.2 Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

 

 

 

 

  

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 

september 

kerkzaal  194 zitplaatsen 

 

65 zitplaatsen  

consistorie  

 

3 ambtsdragers, voorganger, 

kinderleiding voor de dienst 

 

vergaderzaal voor o.a. moderamen 

1 ambtsdrager en voorganger 

  

Hal vergaderzaal voor o.a. kerkenraad, 

koffiedrinken na de dienst 

vergaderzaak voor o.a. kerkenraad, 

looproute naar kerkzaal 

overige 

zalen 

o.a. kinderoppas, jongerenkring Jongerenkring 
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3 Concrete uitwerking 

  
3.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

3.1.1 Algemene richtlijnen voor alle bezoekers: 

● Blijf thuis bij gezondheidsklachten (verkouden, hoesten, koorts) 

● Kom op tijd naar de kerk  

● Houd 1,5 meter afstand van elkaar 

● Schud geen handen  

● Reinig uw handen met de desinfecterende handspray, die bij de ingang staat  

● Vermijd het aanraken van deurklinken, stoelen etc. als dat niet nodig is 

● De garderobe kan niet gebruikt worden, jassen worden meegenomen in de 

kerkzaal 

● Loop via de aangegeven looproute naar de ingang van de kerkzaal 

● Blijf niet praten of staan in de hal, ook als u wat vroeger bent gekomen 

● Deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen 

 

3.1.2 Routing 

Binnenkomst van kerk en kerkzaal: 

● Het kerkgebouw wordt binnen gegaan via de voordeur 

● De deur is geopend, zodat de deurklink niet aangeraakt hoeft te worden 

● Bij de deur staat een coördinator die u welkom heet. De coördinator zal 

informeren naar uw gezondheid en controleert of u zich heeft aangemeld 

voor de dienst (aan de hand van de reserveringslijst) 

● Bij de ingang staat handspray, reinig hiermee uw handen  

● Volg de aangegeven looprichting 

● Bij de kerkzaal staat een coördinator die uw plaats aanwijst  

● Om zo min mogelijk langs elkaar heen te lopen, worden eerst de voorste 

stoelen bezet en als laatste de achterste stoelen  

● Volg de aanwijzingen van de coördinator op 

 

Het verlaten van de kerkzaal en kerk: 

● Als de dienst is afgelopen, verlaten de mensen op de achterste stoelen eerst 

de kerkzaal en als laatste de mensen op de voorste stoelen 

● Volg de aanwijzingen van de coördinator op  

● U verlaat het kerkgebouw via de aangegeven looproute en de voordeur  

● Blijf niet praten of staan in de hal, maar loop direct door naar buiten 

 

Aandachtstafel 

Het is helaas niet mogelijk om een kaarsje aan te steken op de aandachtstafel. 
 

3.1.3 Gebruik van hal en kerkplein  

In de hal is geen ruimte om met elkaar te praten. Zowel bij binnenkomst als bij 

vertrek dient iedereen via de aangegeven looprichting door te lopen. Op het 

kerkplein wordt uiteraard ook de 1,5 meter-richtlijn in acht genomen. Wij 

vertrouwen hierbij op ieders eigen verantwoordelijkheid. Daarom zijn buiten geen 

markeringen of lijnen gezet. 

 

3.1.4 Garderobe 

Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe. U neemt uw jas mee naar 

uw zitplaats. 
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3.1.5 Parkeren 

Voor het parkeren zijn er geen bijzonderheden. 

 

3.1.6 Toiletgebruik  

Het toiletgebruik wordt tot een minimum beperkt. Er is één toilet beschikbaar 

(mindervalidentoilet) voor ‘noodgevallen’. In het toilet is zeep aanwezig om de 

handen te wassen. Tevens staat er hygiënespray en papier om het toilet en de 

deurklink schoon te maken.  

 

3.1.7 Reinigen en ventileren 

Algemene reinigingsmaatregelen: 

 De schoonmakers dragen handschoenen 

 Er wordt schoonmaakmiddel gebruikt dat desinfecterend werkt  

 Doeken voor schoonmaken worden eenmalig gebruikt en daarna weggegooid 

of gewassen 

 Alle eenmalig te gebruiken middelen worden in de afvalzak gegooid 

 Alle herbruikbare schoonmaakdoeken, worden na iedere schoonmaak 

grondig gewassen en gedroogd voordat deze opnieuw worden gebruikt 

 Na elke reiniging wordt de afvalzak in de vuilcontainer gedaan 

 Het schoonmaken van het gebouw vindt plaats volgens een vast 

schoonmaakschema op donderdagavond in de even weken  

 

Ventileren voor en na gebruik door koster: 

 Voor en na iedere dienst wordt de kerkzaal, de consistorie en de hal voor 

minimaal 30 minuten geventileerd 

 

Schoonmaak na de dienst: 

 Hal: afnemen van alle handcontactpunten (schakelaars, deurklinken, 

deurposten) 

 Kerkzaal: afnemen alle gebruikte stoelen 

 Liturgische tafel: afnemen na de dienst  

 Consistorie: afnemen stoelen, tafel en alle handcontactpunten 

 Toilet: grondig reinigen en reinigingsmiddelen aanvullen 

 Keuken: afnemen alle handcontactpunten (kraan, schakelaars,…) 

 

  

3.2 Gerelateerd aan de samenkomst 

 

3.2.1 Zang en muziek 

De kerkenraad heeft besloten op dit moment nog niet over te gaan tot samenzang 

in de kerkdienst. In iedere dienst zullen er 1 of 2 zanger(s) zijn. Zij worden van 

tevoren gevraagd. Zij nemen plaats op de voor hen aangewezen plaatsen, vlakbij 

het orgel, waarbij de onderlinge afstand in acht genomen wordt.   

De liedteksten zullen tijdens de dienst op de schermen worden getoond.  

 

3.2.2 Collecteren 

Het doorgeven van collectezakken is helaas niet mogelijk. Na de dienst zullen er bij 

de uitgang schalen staan voor uw giften. 

 

U kunt uw bijdrage voor de verschillende collectes ook overmaken. Dat kan op de 

volgende manieren: 

 Digitaal collecteren via kerkgeldapp 

 Collecteren via de website van SKG Collect 

 U kunt een collecteformulier opvragen bij het kerkelijk bureau 
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 U kunt zelf geld overmaken op het bankrekeningnummer van de 

kerkrentmeesters 

 

3.2.3 Gebruik van de sacramenten 

Avondmaal  

Wanneer er weer avondmaal gevierd wordt in de dienst, zal van te voren bekend 

gemaakt worden op welke manier dat gebeurt.  

 

Doop  

In overleg met doopouders zal de voorganger de mogelijkheden van het bedienen 

van de doop bespreken.  

 

3.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Voorlopig zal er na de dienst geen koffiedrinken zijn in de hal.   

 

3.2.5 Kinderoppas, kinderkring en jongerenkring 

De jongerenkring zal weer medio september beginnen.  

Met de kinderoppas en kinderkring zal overlegd worden, wanneer dit weer wordt 

opgestart.   

 

 

3.3 Reserveringsbeleid 

Wie de dienst wil bijwonen, moet zich van tevoren aanmelden. Op de website van 

de Open Kring vindt u een directe link naar het reserveringssysteem.  

Als aanmelding via het reserveringssysteem niet lukt, kunt u een email sturen naar 

de scriba: scriba@openkring.nl.  

Als u niet over internet beschikt, kunt u zich telefonisch aanmelden (het 

telefoonnummer vindt u op de zondagsbrief).  

 

3.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

De kerkenraad is extra voorzichtig met oudere (70+) en kwetsbare mensen. Graag 

verwijzen wij u hiervoor naar de voorschriften van het RIVM op www.rivm.nl 

 

 

3.4 Taakomschrijvingen 

 

3.4.1 Koster 

De koster is verantwoordelijke voor de volgende taken: 

 Het in gereedheid brengen van het kerkgebouw en kerkzaal voor de 

kerkelijke activiteiten, o.a. ventileren van de kerkzaal  

 Het tijdig openen en sluiten van het gebouw 

 Het - in voorkomende gevallen - behulpzaam zijn van de kerkbezoekers en 

bij calamiteiten het verlenen van eerste hulp 

 Het tijdens de diensten bedienen van de geluidsinstallatie en de kerktelefoon 

 Ziet er met de coördinatoren op toe dat ieder zich houdt aan de regels in het 

gebruiksplan 

 

De koster draagt net als de coördinatoren een hesje.   

 

3.4.2 Coördinatoren  

Voor iedere dienst worden 2 coördinatoren aangewezen. Dit zijn bewust andere 

mensen dan de koster, zodat deze zich kan richten op zijn eigen taak. De 

mailto:scriba@openkring.nl
http://www.rivm.nl/
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coördinatoren coördineren de zaken per dienst die in dit gebruiksplan zijn 

aangegeven.  

 

Eén coördinator zal bij de voordeur staan en de kerkgangers ontvangen. Daarnaast 

zal de coördinator de kerkgangers aangeven hoe zij naar hun plek kunnen gaan. In 

de kerkzaal zal ook een coördinator staan om de kerkganger de zitplaats aan te 

wijzen. Daarnaast zien de coördinatoren toe op de uitvoering van alle getroffen 

maatregelen. De coördinatoren worden per dienst bekend gemaakt via de 

zondagsbrief/ website en zij zijn te herkennen aan een hesje. 

 

3.4.3 Kerkenraad en (gast)voorganger 

Bij de dienst is er één ambtsdrager aanwezig volgens een rooster. Er worden geen 

handen geschud. De ambtsdrager wenst de voorganger een goede dienst met een 

hoofdknik. 

 

3.4.4 Techniek  

Tijdens de kerkdienst is er één persoon verantwoordelijk voor het realiseren van de 

online dienst die via Youtube bekeken kan worden. De technicus bevindt zich voorin 

de kerkzaal in een afgezette zone waarbij de 1,5 meter afstand gehanteerd kan 

worden. In deze zone kan de technicus zijn werkzaamheden (het bedienen van de 

laptop en camera’s voor de live stream) verrichten. De technicus verlaat de 

gemarkeerde zone tijdens de kerkdienst niet.  

Het reinigen van de apparatuur valt onder de verantwoordelijkheid van degene die 

de techniek bedient. 

 

3.4.5 Organist 

De organist kan zelfstandig het orgel bereiken zonder dat iemand dichter dan 1,5 m 

benaderd hoeft te worden. De organist is zelf verantwoordelijk voor de reiniging 

van de toetsen van het orgel en/of de piano.  
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4 Besluitvorming en communicatie 
 

4.1 Besluitvorming  

Dit gebruiksplan is door de kerkenraad vastgesteld op 7 september 2020.  

 

4.2 Communicatie 

Dit gebruiksplan wordt op onze website gepubliceerd. Er zal een geprint exemplaar 

aanwezig zijn in het gebouw. In de zondagsbrief zullen de hoofdlijnen van dit 

gebruiksplan bekend gemaakt worden.  

 

Het reserveringsbeleid wordt via de zondagsbrief, facebook, website en per email 

bekend gemaakt.  

 

 

 

 

5 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 
 

Bijeenkomsten en vergaderingen zijn alleen toegestaan na instemming van de 

kerkrentmeesters. De actuele RIVM regels en voorschriften van de Protestantse 

Kerk in Nederland worden hierbij nageleefd.  


