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

Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken (zie 

(www.cgk.nl/richtlijnen-erediensten-en-andere-samenkomsten ). Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen. 

 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is. 

http://www.cgk.nl/richtlijnen-erediensten-en-andere-samenkomsten
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1 Voorwoord.  

 

Dé basisregel voor alle activiteiten binnen en buiten is: alles mag wat op 1,5 meter kan. Daarnaast 

blijven de overige basisregels van kracht: was je handen, blijf thuis bij klachten en test bij klachten. 

Dat geldt voor kerkdiensten, koffiedrinken na de dienst binnen en buiten.  

Vrijdag 25 juni 2021 heeft de kerkenraad in klein comité  tussentijds overleg gehad met de corona-

commissie.  In overleg zijn er een  aantal  stappen weer gezet rondom de erediensten.  Zondag 27 

juni zijn er maximaal  2 coupletten  per zangmoment  gezonden.  In de vergadering  van  30 juni heeft 

de kerkenraad besloten om hier geen maximum aan te geven.  Vandaar de versie 2.1 .  

 We houden de kerkdiensten in principe weer met maximaal 80  bezoekers en online , met in ieder 

geval  de daarvoor benodigde ambtsdragers en de medewerkers die de online dienst mogelijk 

maken.  

 

 De kerkenraad volgt nog steeds het advies via het kerkelijk bureau. https://cgk.nl/corona/   

 

De genomen stappen in de versoepeling  op hoofdlijnen:  

 

afstand houden  

Van alle aanwezigen worden de namen geregistreerd. Zij dragen mondkapjes geen 1,5 meter afstand 

kunnen houden.  

 1,5 meter afstand betekent echt "geef elkaar der ruimte , hou afstand en 

 volg de aanwijzing van de plaatsaanwijzer op,  

 banken vullen van voor naar achter.  en    

 plekken vanaf de gangpaden vrijhouden. 

 nog steeds geen  hand maar mondelinge zegen door ouderling van dienst 

 

zang en muziek 

Geen zangers meer voor in de kerk, maar gemeentezang.  

Beperkt fysieke bezoek aan de kerk ( Max 80 in de kerkzaal )  

Algemene maatregelen blijven gehandhaafd  

 aanmelden en  presentie 
 handhygiëne bij binnenkomst,  
 handhaven looproute 
 digitale collecte 
 schoonmaken van de kerkbank na iedere dienst door de persoon die het dicht bij het 

gangpad zit.  

 

  

https://cgk.nl/corona/
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3 doel en functie van dit gebruiksplan  

 doelstelling in het algemeen 

Met dit gebruiksplan willen we ook als kerk : 

 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. 

 

 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. 

 fasering 

 Vanaf 27 juni 2021 mogen kerkdiensten met een maximum van 80 personen 

gehouden worden.  Alleen zo kunnen we de 1,5 meter  tussen huishoudens  

garanderen.  

 

 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 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. 

 Er is een tijdelijke “corona-preventie-commissie” die de kerkenraad adviseert. Hierin  

zitten de coördinator van het kosterswerk, een koster en de coördinator van het 

schoonmaken van de kerk. 

 de koster is de coördinator die de looproute , het afstand houden bij binnenkomst 

regelt  en herinnert aan de gezondheidsvragen en het desinfecteren van de handen. 

 De koster wordt ondersteunt door twee gastheren/ gastvrouwen / 

“plaatsaanwijzers” die de looproute in de kerkzaal begeleiden en de mensen een 

plaats aanwijst. Na de dienst begeleiden ze het verlaten van de kerk. Zij zijn 

herkenbaar aan een badge.  
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4 gebruik van het kerkgebouw 

 

 diensten op een zondag  

Er zijn twee dienst op een zondag. We kunnen de kerkzaal  alleen luchten en niet ( 

mechanisch) ventileren.  Er is voldoende tijd tussen de morgen  en middagdienst om te 

ventileren. 

 

4.1.1 Oorspronkelijke situatie 

Aantal beschikbare plaatsen: 295.  Per zitplaats in 50 cm beschikbaar. 

 

Indeling ( van voor 

naar achter) 

links rechts Aantal 

plekken 

Gereserveerde 

plekken 

kerkelijk 

team** 

vrij 

Liturgisch podium 

(alleen 

gereserveerde 

plaatsen) 

6  6 12 

 

 

1 

12 

 

 

 

0 

kansel   1  0 

Kerkbanken  14 banken 14 banken 280 2 (koster)  278 

Boven bij Orgel ( niet 

vrij toegankelijk)  

  2 2 (1 organist+ 

1 huisgenoot)  

0 

   295 17 278 

      

Toelichting: 

a. Op het  liturgisch podium voor in de kerk zijn zitplaatsen voor 2 maal 2 banken á 3 

personen en 1 zitplaats op de kansel. Deze plaatsen zijn gereserveerd voor de kerkenraad ( 

en eventuele kinderen van kerkenraadsleden) : 13 plekken beschikbaar, gebruikt door 

kerkelijk team: 6 

b. op de kansel is 1 zitplaats,  bestemd voor de dominee.  

b. Het orgel is alleen toegankelijk voor de organist: naast het orgel zijn maximaal 2 

zitplaatsen beschikbaar voor organist en eventueel huisgenoot.  

c. De kerkzaal is voorzien van 2 maal 14 kerkbanken á 10 personen: 280 zitplaatsen.  

Gereserveerde plaatsen (links) achterin voor de koster: 2 . Beschikbare vrije plaatsen in de 

kerkbanken: 278  

 

 Bezetting 
 

4.2.1 oude situatie: kerkdienst met bezoekers+ audiouitzending 

 10.00 uur 16.30 uur 

Kerkelijk team: 

gereserveerde plaats 

11 9 (geen opppas) 

Vaste bezoekers: 64 31 

Aanwezig: 75 40 

Capaciteit: 295  295 

 

 

 
*Overige kerkenraadsleden zitten op gereserveerde stoelen vooraan of bij hun gezin 
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4.2.2 situatie per 27 juni 2021: 10.00 en 16.30 uur .maximaal 80 bezoekers  

Indeling ( van 

voor naar 

achter) 

Links 

 

rechts Aantal 

plekken 

Gereserveerde 

plekken 

kerkelijk 

team** 

vrij 

Liturgisch 

podium  

 

 

6 6 12 2 

Ouderling van 

dienst  + 

dominee*  

0 

Kansel   1 1 0 

Boven bij Orgel    2 2 (1 organist+ 

1 huisgenoot)  

0 

Oppas- 

kindercrèche 

   2 0 

Achterste bank L : koster 

+gezin + 

gastheer/vrouw 

R: TD + gezin 

+ 

gastheer/vrouw  

14 Koster + 

huishouden 

TD+ 

huishouden 

0 

Kerkbanken  

 

 

6 ipv 14 

banken; 

7 ipv 10 

plaatsen: 42 

6 ipv 14 

banken; 

7 ipv 10 

plaatsen:42 

80  Via 

reservering / 

aanmelding 

vooraf 

 bij binnenkomst 

aan te wijzen 

zitplaatsen  

Onverwachte 

gasten/ bezoek 

   Voorste bank  Voorste bank  

 
Reserveringssysteem 

de reserveringen van de maand mei nemen we als commissie over als 'in principe 
reservering'.  Wie in mei naar de kerk is geweest hoeft vanaf nu niet meer te reserveren. 
Reserveren (eenmalig) is daarna ook voor de mensen die voor het eerst weer naar de kerk 
komen en voor gasten. Wel blijven we doorgaan met het bijhouden van een presentielijst.  
  

Mondmaskers.  

Draagt u een mondmasker als u geen 1,5 meter afstand kunt houden.  

 

  
Napraten na de dienst 

Napraten / wachten na de dienst?  Ook dan geldt de 1,5 meter afstand 

  
Gebruik zalen 

De zaal naast de kerk kan gebruikt worden voor kinderoppas en zondagsschool.  

Dit is dan tijdens de morgendienst weer. Kinderen moeten wel direct naar hun groep in de 
grote zaal.  
 

Het blijft nog wel mogelijk om een huisbezoekafspraak in de zaal te maken, als u liever geen 

bezoek thuis ontvangt. 

  

 

4.2.3 project Kerk- aan- de-markt ( openstelling op vrijdag)  

Naast de kerkdienst op zondag draait gemiddeld tweemaal per maand op de vrijdag het 

project “Kerk -aan -de -Markt “. De kerkzaal is dan vrij toegankelijk / te bezichtigen tussen 

10.00 en 15.00 uur . De kerkenraad heeft in de vergadering van maart toestemming gegeven 

om de kerk open te stellen met ingang van 14 mei 2021 
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Er is de verplichting de RIVM –richtlijnen te volgen, o.a. de verplichting de handen te 

desinfecteren bij binnenkomst, de aangegeven looproute te volgen. Overige ruimten ( 

inclusief toiletten) zijn niet toegankelijk, er is geen gelegenheid om consumpties te gebruiken.  

Basisbezetting: 2 vrijwilligers 

Bezoekers : maximaal 80.  
n.b. In de praktijk bezichtigen over de hele dag verspreid maximaal 15 personen het kerkgebouw. 

 

 

 gebruik kerkzaal   

 
4.3.1 plaatsing in de kerkzaal ( ongewijzigd)  

Vanaf 1 juli 2020 zijn er tot nadere aankondiging enkel vaste gereserveerde plaatsen voor het 

kerkelijk team en aan te wijzen plaatsen ( bij binnenkomst) voor leden die hun komst hebben 

opgegeven bij de coronapreventie- commissie.  

 

Er is plaats voor iedereen die gewend was om naar de dienst te komen.  

 

 De kerkzaal heeft vaste banken. 

 Er is sprake van routing/ vaste loop route en één-richtings-verkeer:  Ingang via de 

hoofingang via het bordes,  op aanwijzing van de koster links of rechtsom de 

garderobe in.   

 Voorkeur:  wie op de fiets is gekomen, gaat linksom , wie  kinderen naar de oppas wil 

brengen gaat rechtsom.  

 De garderobe is gesloten.  Jassen e.d. mogen niet opgehangen worden, maar moeten 

worden meegenomen de kerkzaal in. We gebruiken de voormalige garderobe als plek 

om de handen te desinfecteren.  

 (de postvakken worden tijdelijk niet gebruikt)  

 Handen  moet men desinfecteren  met de beschikbare middelen die klaarstaan op de 

statafel in de voormalige garderobe.  

 Daar gaat men  de kerkzaal in, men wacht op aanwijzingen van de gastheer/ 

gastvrouw. Men geeft aan met hoeveel personen men is en krijgt een plaats,  

 de zaal wordt gevuld vanaf de voorste gereserveerde banken 
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 men schuift door tot aan het middenpad vanaf de zijkanten.  

 Daarna moeten er drie zitplaatsen worden vrijgehouden ( 3 maal 50 cm= 1,50 meter 

afstand op die rij)  

 De eerste drie zitplaatsen direct aan het zijpad kunnen en mogen niet gebruikt 

worden. ( 1,5 meter vrijhouden voor wie op het zijpad loopt)  

 

 

4.3.2 Placeren 

 voor iedere bezoeker is  helder zijn waar hij/zij kan / kunnen zitten: nml alleen in de 

kerkbank waarop de aanduiding “gereserveerd” staat en op aanwijzing van de 

gastheer/vrouw ( het zogenaamde “placeren”)  

 Men neemt plaats in volgorde van binnenkomst. Dit kan dus per keer verschillen.  

 De banken worden om en om  gebruikt en zijn voorzien van  een bordje 

‘gereserveerd”  

 huisgenoten mogen bij elkaar zitten;  

 het maximum aantal bezoekers in het gebouw is beperkt. Zie daarvoor paragraaf 5.3 

Uitnodigingsbeleid en reserveren  

 het maximum aantal betreft het totaal aantal kerkgangers in het gebouw, dus inclusief 

het kerkelijk team van - bijvoorbeeld - koster, predikant, kerkelijk werker, organist, 

ambtsdragers en kinderen en medewerkers in de zalen. het potentieel aantal 

bezoekers en het kerkelijk team bij elkaar opgeteld blijft onder het toegestaan 

maximum.   

 

Genomen stappen:  

1. de capaciteit van het gebouw in een anderhalvemeter-opstelling is bepaald op 

maximaal 80  bezoekers. ( zie berekening elders) . Daarbij blijven we onder  het 

maximum aantal 100 bezoekers bij   bv een  begrafenis.  .  

2. Alle gemeenteleden zijn benaderd en uitgenodigd door de kerkenraad/ corona-

preventiecommissie. Er  blijft ruimte voor het verwelkomen van onverwachte gasten. 

Eventueel kunnen hiervoor losse stoelen achterin of de diakenbank worden gebruik)  
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4.3.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit ( aanvulling)  

. 

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast 

gebruik per 1 

juni 

Aangepast 

gebruik per 1 

juli 2020 

Per 27 

juni 2021 

kerkzaal  kerkdiensten en 

gemeentevergaderingen 

295 zitplaatsen.   

kerkdiensten 

online  

 

kerkdiensten (max. 

2 op zondag); 84 

zitplaatsen in de 

kerkbanken 

 

Diensten om 

10.00 en 

16.30 uur 

 

60 bezoekers 

consistorie  kerkenraad voor de dienst 

 

vergaderzaal voor o.a. 

kerkenraad 

Ouderling van 

dienst en dominee 

ouderling + 

dominee 

  

voor overige 

doelen: gesloten.  

ouderling + 

dominee+ 

diaken 

  

grote zaal  

 

Zondag Kindercreche / 

oppas voor 15 kinderen en 2 

leiders 

 

 

 

 

Verenigingen en  

bijbelkringen e.d.  

zondag : Geen 

 

 

overig: alternatief 

voor huisbezoek 

 

Vereniging en 

bijbelkringen 

Zondag : 

Kindercreche / 

oppas  

overig: alternatief 

voor huisbezoek 

 

Verenigingen 

bijbelkringen 

Zondag : 

Kindercreche 

/ oppas  

overig: 

alternatief 

voor 

huisbezoek 

 

geen gebruik 

door 

Vereniging 

en 

bijbelkringen 
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5 concrete uitwerking  

 

 Gerelateerd aan het gebouw 

 

5.1.1 Routing – looproute ( grote afbeelding in de bijlage )  

 
Bij binnenkomst door de hoofdingang wordt bewust aandacht gevraagd voor de gezondheid 

van mensen (dit doen we via een poster, de koster maakt de binnenkomende mensen hierop 

attent. ); in de wekelijkse nieuwsbrief wordt dringend opgeroepen op bij  

gezondheidsklachten of behorend tot de kwetsbare doelgroep thuis de dienst mee te beleven 

 het middenpad kan en mag niet worden gebruikt, ook de ruimte voor het liturgisch 

podium mag niet worden gebruikt  

 tijdens het gehele verblijf in het kerkgebouw kan men in principe geen gebruik maken 

van het toilet.  

 men maakt alleen gebruik van de zijpaden en verlaat na de dienst op  aanwijzing de 

kerkzaal direct links naar buiten via het fietsenhok of direct rechts door de keuken het 

kerkgebouw.  

 Er worden markeringen en pijlen gebruikt om de looproutes en de onderling afstand 

aan te duiden; 

 

 

binnenkomst van kerk en kerkzaal 

 De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te 

raken 

 Er is een looproute. Bij binnenkomst door de hoofdingang direct links of rechtsaf, via 

de voormalige garderobe.  

 Het middenpad is afgesloten. 

 Desinfecterende hand-gel staat op een statafel in de garderobe 

 Er is geen gelegenheid om jassen op te hangen 

 Plaatsing :  Op aangeven van de aanwijzer , de kerkzaal betreden per huishouden.  

verlaten van de kerk onder aanwijzing van de gastheer/ gastvrouw  

 Op aangeven van de aanwijzer  de kerkzaal verlaten , met meeneming van alle 

persoonlijke spullen, ( kussen, bundeltjes, e.d) opstopping wordt vermeden; 

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

5.1.2 Gebruik van “kerkplein” – de stoep: ook 1,5 meter is de norm  

De kerkgangers worden vriendelijk verzocht voor en na de dienst direct de kerkzaal binnen 

gaan of verlaten en niet buiten voor de kerk, voor de zij-ingang of in het fietsenhok of in de 

ontvangsthal (sociaal) te groeperen. We hebben officieel geen kerkplein, maar ook blijven 

hangen op de stoep of op de parkeerplaats voor de kerk is niet de bedoeling.   
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5.1.3 Garderobe buiten gebruik  

Er mogen geen jassen worden opgehangen. Ook persoonlijke eigendommen, zoals kussentjes 

, hoedjes , tasjes,  liedbundels mogen niet in de kerk worden achter gelaten. De 

gemeenteleden wordt via de nieuwsbrief opgeroepen hun persoonlijke eigendom tijdig weg te 

halen en alle meegebracht eigendommen mee naar huis te nemen.  

 

Er zijn tijdelijk geen extra bundels van Weerklank beschikbaar voor gemeenteleden. Voor 

gasten zullen een paar bundels beschikbaar zijn, welke na afloop worden schoongemaakt.  

Alles wat gebruikt wordt moet ook weer worden  schoongemaakt. Dit is niet bevorderlijk en 

haalbaar voor Bijbels en liedbundels.  

 

5.1.4 parkeren 

Parkeren van de auto blijft zoals voorheen op het Marelplein of in de omgeving van de kerk. 

Wie op de fiets komt wordt verzocht om na het stallen via de hoofdingang naar binnen te 

gaan en linksom in de kerk plaats te nemen . Na afloop kan men dan  links voorin de kerk 

verlaten via het fietsenhok. Wie rechts in de kerk zit en op de fiets is gekomen zal echt 

moeten wachten tot iedereen  van “links” de kerk heft verlaten en de fiets heeft gepakt.  

 

5.1.5 toiletgebruik  

De toiletten zijn in principe gesloten. Iedereen wordt dringend verzocht om thuis naar de wc 

te gaan.  

 

In uitzonderingssituatie /hoge nood is het toilet naast de kleine zaal beschikbaar.  

Men moet dan zelf vooraf én achteraf handen wassen, en na afloop het toilet , het fonteintje 

en de deurklink reinigen/ desinfecteren. 

 

5.1.6 reinigen en ventileren (AANVULLING)  

 geen handen schudden; geldt voor alle bezoekers  

 gebruik maken van desinfecterende hand-gel met minimaal 70% alcohol 

 deel materialen niet met anderen(gebruik eigen Bijbel, zangbundel, kussens e.d.)  

 Er is in de kerkzaal geen ventilatiesysteem. Tijdens de dienst zullen we de ramen open 

houden om te ventileren. Na de dienst zullen ook de deuren open worden gezet 

 Extra afgenomen zullen worden :  microfoon (ook bij tussendoor gebruik)  

 De kerkbank wordt na gebruik  door de bezoekers afgenomen 

 Het schoonmaken van de kerk vindt plaats volgens rooster. Dit zal tussen twee 

diensten gebeuren. ( schoonmaakmiddelen, inclusief handschoenen zijn voor handen. 

Alle gladde oppervlakten, deurklinken en de gebruikte banken zullen extra worden 

gereinigd)  

 

 Gerelateerd aan de samenkomst 

 

5.2.1 Gebruik van de sacramenten  

Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal zal de kerkenraad op 

verantwoorde wijze een eigen keuze maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele 

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

mogelijkheden.  

5.2.2 avondmaal 

We zullen gebruik maken van de adviezen https://cgk.nl/doop-en-avondmaal/  

Data: avondmaalsviering  

Het avondmaal zal ook in een 1,5 meter opstelling zittend gevierd, in 3 of meer shifts. Er zal 

geen beker rondgegaan, maar er zal gebruik gemaakt worden van kleine losse cupjes en  

stukjes brood op een schaal die men zelf moet afpakken.  

 

https://cgk.nl/doop-en-avondmaal/
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5.2.3 Doop 

Er is begin april 2021 is een doopverzoek ontvangen. Op grond van de ontwikkeling zien wij 

ruimte om predikant/voorganger te beschouwen als contactberoep. Het gaat hierbij om het 

verrichten van liturgische handelingen 'het dopen" 

 

Welkom  bij  de doopdienst zijn enkel  genodigden, tot een maximum van  30 gasten, 

inclusief de doopouders en eventuele kinderen. We zullen hen een plaats aanwijzen.   

Aanmelden en registratie is verplicht.  

 

Het dragen van een mondkapje en het desinfecteren van de handen is voor alle aanwezigen 

verplicht.   

 

Het vermijden van overig lichamelijk contact blijft belangrijk. Denk aan: 

De predikant doopt zoals gebruikelijk, maar met inachtneming van de hygiënische 

voorschriften (handen ontsmet, de dopeling wordt niet aangeraakt, ouders en voorganger 

staan op ruime afstand van elkaar e.a.) maar voor de duur van de waterhandeling mag de 

anderhalve meter worden doorbroken.  

 

het feliciteren is zonder fysieke aanraking, Felicitaties kunnen op afstand. Voor familie kan dat 

evt na afloop in de zaal en buiten beeld. 

 

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. Dopen is dan mogelijk door gebruik te 

maken van ‘een verlengde arm met bijvoorbeeld een doopschelp. Zegenen kan op anderhalve 

meter afstand 

We zullen ook dan gebruik maken van de adviezen https://cgk.nl/doop-en-avondmaal/  

 

5.2.4 Zang en muziek  

Gemeentezang is weer mogelijk ( advies CIO)  

 

5.2.5 Collecteren ( ongewijzigd)  

Gemeenteleden zijn via het kerkblad en de wekelijkse nieuwsbrief opgeroepen om geld over te 

maken naar de kerk via de bekende kanalen.  

Tijdens en na afloop van de dienst wordt er niet gecollecteerd. 

En daarmee wordt er tijdelijk ook geen geld geteld. 

 

5.2.6 Koffiedrinken en ontmoeting ( ongewijzigd)  

Wij houden ons aan de richtlijn van het RIVM en schenken na de dienst geen koffie.  De akoestiek 

in de zaal maakt dat men al snel niet meer de 1,5 meter  aan kan houden om elkaar te verstaan.  

Er is buiten wel  ruimte voor ontmoeting rond het kerkgebouw. Na afloop van de dienst gaat men in 

principe direct naar huis.  

 

5.2.7 Kinderoppas (ongewijzigd)  

De oppas wordt vanaf tijdelijk alleen gedaan door de tieners.( normaal 1 ouder, 1 tiener) . Zij 

houden onderling afstand van 1,5 meter. De kinderen maken gebruik van eigen drinken, eigen 

speelgoed en verzorgingsspullen meegegeven. Het speelgoed uit de kasten kan niet worden 

gebruikt. 

 

De ouders brengen hun kind naar de oppas via de zijdeur.  Bij de overdracht houden Oppassers en 

ouders 1,5  meter afstand. Ouders gaan weer naar buiten, gaan via hoofdingang naar binnen en 

nemen plaats aan de rechterzijde van de kerk. Zij verlaten na de dienst, via de uitgang voorin, de 

kerk,  en lopen direct door naar de grote zaal.  

 

Het is niet mogelijk om een kind halverwege de dienst nog naar de oppas te sturen/brengen. De 

betreffende ouders en oppassers krijgen persoonlijk nog instructie en aanwijzingen.  

https://cgk.nl/doop-en-avondmaal/
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 Uitnodigingsbeleid en  “Reserveringssysteem”, registratie van aanwezigheid 
 

5.3.1 Uitnodigingsbeleid (ongewijzigd)  

Een uitnodigingsbeleid is nodig wanneer het potentiële aantal bezoekers groter is dan het 

toegestane maximum voor het gebouw. Dat is in de Bethelkerk niet het geval.  

 

Er is opnieuw een opkomstpeiling gedaan onder de 108 leden eind april ’21. De 

gemeenteleden zijn  allemaal uitgenodigd om aan de kerkdiensten te bezoeken.  

 

 

5.3.2 Reserveringssysteem = aanmelden 

Gemeenteleden die later hun voorgenomen standpunt wijzigen kunnen dit melden en reserveren via 

coronapreventie@cgkmaassluis.nl  

 

de reserveringen van de maand mei nemen we als commissie over als 'in principe reservering'.  Wie 
in mei naar de kerk is geweest hoeft vanaf nu niet meer te reserveren. Reserveren (eenmalig) is voor 
de mensen die voor het eerst weer naar de kerk komen en voor gasten. Wel blijven doorgaan met 
de presentielijst.  
 

Via de website zal kenbaar worden gemaakt dat gasten van buiten zich van te voren moeten 

aanmelden via coronapreventie@cgkmaassluis.nl . Er zal per keer worden gekeken of dit past. Het 

doel is dat mensen zich welkom en uitgenodigd voelen en dat we het zo organiseren dat we mensen 

niet hoeven weg te sturen. We zullen een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar houden voor 

onaangekondigde gasten.  

 

5.3.3 Ouderen en kwetsbare mensen 

We hebben bij een eerdere behoeftepeiling en in de wekelijkse nieuwsbrief 70 plussers en 

kwetsbare mensen dringend verzocht om nog niet deel te nemen aan de erediensten. 

Inmiddels zijn velen van hen gevaccineerd en het is aan hen om een eigen afweging te maken 

om fysiek  naar de kerk te gaan.  

 

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. 

 

5.3.4 Registratie van aanwezigheid – presentielijst ( lijst in Excel)  

Er zal door de koster per dienst een presentie worden bijgehouden van de aanwezigheid. Ook 

gasten zullen hun contactgegevens moeten geven. Deze lijst wordt samengesteld voor het 

geval achteraf blijkt dat een persoon besmet is met COVID-19 die in deze dienst aanwezig 

was. In voornoemd geval wordt deze lijst ter beschikking gesteld aan de GGD i.v.m. het 

voorgeschreven contactonderzoek. De lijst is alleen ter inzage voor de kosters en zal aan 

niemand ter inzage gegeven. Twee maanden na de dienst wordt deze lijst opgeschoond.  

 Taakomschrijvingen kerkelijk team (  tussen 8 tot 13 medewerkers)  
 

5.4.1 coördinatoren eredienst: koster + gastheer/ gastvrouw 

Voor iedere eredienst dienen een of meer coördinatoren te worden aangesteld. Wij kiezen 

voor de term “gastheer/ gastvrouw/ plaatsaanwijzer” om  het zware van ‘coördinatoren” af te 

halen. De praktische uitvoering van de dienst valt onder verantwoording van de koster.  

 

mailto:coronapreventie@cgkmaassluis.nl
mailto:coronapreventie@cgkmaassluis.nl
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5.4.2 Gastheer/gastvrouw / plaatsaanwijzer 

Gezien de kerkindeling en de looproute kiezen we voor 1 gastheer/ gastvrouw/ 

plaatsaanwijzer  per vak. De koster staat bij de deur en de aanwijzers  gebruiken ieder een 

zijpad.  

Zij ontvangen mensen en wijzen ze hun plek. Ze zien samen met de koster verder toe op de 

getroffen maatregelen. De coördinatoren zijn herkenbaar aan een badge   

Zij staan op het zijpad bij binnenkomst in de kerkzaal en zullen daarvandaan de  bezoekers 

naar hun plaats begeleiden. Dit is op de plattegrond aangegeven  

 

5.4.3 kerkenraad, diaconie en voorganger 

Ook in de consistorie zal “anderhalvemeter”  worden aangehouden. Namens de kerkenraad 

zal de ouderling van dienst en één diaken aanwezig zijn. De overige kerkenraadsleden zullen 

op  gereserveerde stoelen vooraan in de kerk of bij hun gezin zitten.  

 

Het  gebruik is momenteel: Geen handdruk maar een hoofdknik/ zegenwens 

 

5.4.4 techniek 

Er zijn 2 personen bezig met de techniek. Deze medewerkers hebben achter in de kerk rechts 

een vaste plaats. Men draagt zorg voor het opstarten van de computer, camera, beamer  e.d. 

en is verantwoordelijk voor de reiniging hiervan.  

5.4.5 hygiëne 

 Iedere bezoeker aan het kerkgebouw moet bij binnenkomst de handen 

desinfecteren  Er is desinfecterende handgel op de statafels in de kleine halletjes. 

Ook de organist en de dominee en de kerkenraadsleden  gaan via de hoofdingang 

naar binnen en kunnen daar hun handen reinigen. 

 Er wordt tussen twee diensten schoongemaakt volgens.  De gereserveerde 

zitplaatsen worden dan in ieder geval gereinigd door de gebruiker 

 Aan het eind van de samenkomst wordt de technische apparatuur ontsmet, zoals 

mengpaneel, microfoons en standaards, Bijbel op preekstoel, laptops.  

 De organist draagt zorgt voor reiniging van het orgel e.d.  

5.4.6 Muzikale begeleiding  

Er wordt gebruik gemaakt van het orgel en  liederen van de EO/ Nederland Zingt  
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 Tijdschema voor en na een dienst 

 

wanneer wat wie 

Zondag    

Half uur voor 

aanvang  

ramen in de kerkzaal staan open om te 

ventileren 

Koster 1 

 deuren van het gebouw open  

Ventileren 

koster 

 plaatsaanwijzer aanwezig 

banners klaarzetten / posters  

Plaatsaanwijzer2 

 techniek aanwezig  

Kwartier voor 

aanvang  

organist aanwezig  

oppas aanwezig  

Organist 2 

Aanvang  aanvang dienst  

Na afloop  afsluiting dienst  

 ventileren koster 

 

algemeen 

Reinigen steeds tussen twee diensten.  

 

- gereserveerde banken 

- toiletten en deurklinken reinigen 

 

voorheen was dat na 2 

diensten. Voor nu wordt 

dat tussen twee 

diensten. 

 

Volgens 

schoonmaakrooster 

 

 reinigen mengtafel, microfoons, laptop Techniekteam 1  

 Orgel – toetsen register-bank  organist 

 kerkzaal afsluiten – ramen kerkzaal 

blijven open. Mogelijk gebeurd dit een 

dag later.  

koster 

  

 

Ochtend 11 medewerkers  

  

1 KOSTER 

1 DOMINEE 

1 OUDERLING 

1 DIAKEN 

2 PLAATSAANWIJZER 

2 OPPAS 

1 TECHNIEK 

1 ORGANIST 

1 zondagsschool 
 

 

 

8 medewerkers  

  

1 KOSTER 

1 DOMINEE 

1 OUDERLING 

1 DIAKEN 

2 PLAATSAANWIJZER 

0 OPPAS 

1 TECHNIEK 

1 ORGANIST 

0 zondagsschool 
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6 besluitvorming en communicatie 

 Besluitvorming  

gebruiksplan versie 1.3 is door de kerkenraad vastgesteld d.d.  15 juni 2020 

gebruiksplan versie 1.4 is door de kerkenraad vastgesteld d.d.  6 oktober 2020 

gebruiksplan versie 1.5 is door de kerkenraad vastgesteld d.d.  15 december 2020 

gebruiksplan versie 1.6 is door de kerkenraad vastgesteld d.d.  13 april ’21 

gebruiksplan versie 1.7 is door de kerkenraad vastgesteld d.d.  27 april ’21 

gebruiksplan versie 1.8 is door de kerkenraad vastgesteld d.d.  03 juni ’21 

gebruiksplan versie 2.0 is als advies aangeboden aan de kerkenraad  

Gebruiksplan versie 2.1 is door de kerkenraad vastgesteld d.d.  30 juni ’21 

 

 Communicatie 

Het uitnodigingsbeleid en de wijze van reserveren (voor gasten) zal  via de website en de 

nieuwsbrief naar de gemeente worden gecommuniceerd.  Het gehele gebruiksplan zal voor 

iedereen beschikbaar zijn via de website van de kerk.  Er zal een  papieren exemplaar in de 

kerk aanwezig zijn ( bij de zitplaats van de koster).  

 

 

 communicatiematrix 
 

voor wie 

 

 

 

communicatiemiddel 

kinderen 

tot 12 jr 

kinderen 

13-18 jr 

volwassen 

leden 

70+ leden 

en andere 

kwetsbare 

leden 

gasten  

(niet-

leden) 

coronaprev

entiecomm

issie 

kerken-

raad 

gebruiksplan  

website,  papier 

     x x 

uitnodigingen | info 

e-mail, website, kerkblad, 

weekbrief 

x x x x    

centraal contactadres  

voor vragen en  

aanmelden via 

coronapreventie@cgkmaa

ssluis.nl  

  x x x  x 

flyer | affiches | 

welkomstbord ingang 

wat en hoe diensten 

x x x x x   

Website cgkmaassluis.nl 

of en hoe gasten welkom 

zijn 

Kerktijden.nl 

Kerkdienstgemist.nl 

    x   

informatiebronnen 

kerkverband 

www.cgk.nl/corona, 

verbinding@cgk.nl, 

Dienstenbureau 

 

     x x 

  

mailto:coronapreventie@cgkmaassluis.nl
mailto:coronapreventie@cgkmaassluis.nl
http://www.cgk.nl/corona
mailto:verbinding@cgk.nl
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7 overige bijeenkomsten, vergaderingen 

en bezoekwerk 

 

7.1.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen  

Het is goed om per activiteit na te gaan of het handig is die (al) te plannen. Daarom geldt bij 

alle activiteiten het volgende:  

 kunnen we de bijeenkomst uitstellen? Zo ja: dan kiezen we voor uitstellen;  

 is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: dan kiezen we voor digitaal; 

 zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Dan vergaderen we in 

een ruimte waar we de regels kunnen naleven.  

 We richten de grote zaal zo in, dat deelnemers op tenminste anderhalve meter afstand 

van elkaar kunnen plaatsnemen.  

 Na afloop reinigt iedere gebruiker de ruimte e.d.  

 

 

De grote zaal is alleen beschikbaar voor de kinderoppas op zondag en de zondagsschool.  

 

Verenigingen en Bijbelkringen  mogen hier tot nader order geen gebruik meer van maken.  

 

Voor het thuis ontvangen van  gemeenteleden  gelden ook de RIVM  richtlijnen. Op dit 

moment is dit maximaal 4  bezoekers per dag.  

 

 Bezoekwerk 

Voor afspraken over bezoekwerk verwijzen we naar de laatste versie van de richtlijnen 

erediensten en andere samenkomsten: https://cgk.nl/richtlijnen-erediensten-en-andere-

samenkomsten/  

 

De grote zaal kan doordeweeks worden gebruikt om “huisbezoek “te houden. Dit gaat per 

keer in onderling overleg.  

 

https://cgk.nl/richtlijnen-erediensten-en-andere-samenkomsten/
https://cgk.nl/richtlijnen-erediensten-en-andere-samenkomsten/
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8 Bijlage: taakomschrijving  

 

  

8.1.1 Koster  

staat bij de hoofdingang , heet de mensen welkom 

 is op dat moment de "corona-coördinator  

 informeert naar de gezondheid 

 wijst de looproute aan ( links of rechts, niet rechtdoor) 

 vraagt of ze de jas bij zich willen houden  

 vraagt de handen te desinfecteren 

 een mondkapje te dragen tijdens het lopen/ verplaatsingen in de kerk.  

 "er is een gastheer/ vrouw die jullie een  plaats aanwijst voor vanmorgen" 

 Houdt presentielijst bij  

   

 

 

 

8.1.2 gastheer en gastvrouw 

= plaatsaanwijzer  

aanvulling: inmiddels heeft iedereen het over de 

“plaatsaanwijzer” 

 staat in het zijpad in de kerkzaal  

 krijgt een badge met het logo van de kerk erop 

  

 B.v. Goedemorgen,  ik wijs jullie vandaag een plaats aan" Met hoeveel personen zijn 

jullie?  

 gebruiken het zijpad ( groen)  

 begint vooraan  a1 enz  aan te wijzen , men schuift dus door tot aan het middenpad.  

 laat 3 zitplaatsen = 1,50 meter  over voor een volgende bezoeker 

 haalt de volgende bezoekers op  . die wachten wel even.  

 de drie plaatsen dichtbij het zijpad moeten leeg blijven 

 na de dienst  wijs je steeds aan, vanaf vooraan in de kerk, wie naar buiten of naar de 

oppas kan  

 dit gaat steeds per bank, naar het zijpad, naar voren en links via het halletje  naar 

buiten. via fietsenhok of vooraan rechts naar de oppas/ of via de keuken naar buiten 

   

 

 

8.1.3 oppas 

 is om 09.45 uur aanwezig  

 wassen de handen voor de oppas 

 deze keren passen de tieners zonder een  

 ouder, maar met een andere tiener  

 oppassers houden onderling 1,5 m afstand 
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 De kinderen maken gebruik van eigen drinken, eigen speelgoed en verzorgingsspullen 

 Het speelgoed uit de kasten kan niet worden gebruikt. 

 De ouders brengen hun kind naar de oppas via de zijdeur. 

 Bij de overdracht houden Oppassers en ouders 1,5  meter afstand.  

  Zij zetten het kindje met de tas op het speelkleed bij de ingang van de zaal, stappen achteruit, 

oppas pakt het kind, ouder kan nog wat mondeling overdragen. 

 Ouders gaan weer naar buiten, gaan via hoofdingang naar binnen en nemen plaats aan de 

rechterzijde van de kerk. Zij verlaten na de dienst, via de uitgang voorin, de kerk,  en lopen 

direct door naar de grote zaal. 

 kinderen kunnen niet halverwege de dienst nog naar de oppas 

 jullie kunnen natuurlijk altijd een ouder uit de dienst halen 

   

   

 

 

 

8.1.4 Afnemen /schoonmaak 

 Persoonlijke beschermingsmiddelen :  Geen 

aanvullende maatregelen nodig.  Er zijn latex 

handschoenen beschikbaar  

 Afnemen vam de banken gebeurt door de gebruiker 

direct bij het verlaten  na de dienst 

 Schoonaken  gebeurt door de weeks volgens rooster 

 een kerk valt onder de richtlijnen Protocol 

A.  Schoonmaken kan zowel met de traditionele 

methode als met  een  microvezeldoekje . 

  

 Het is aan te bevelen contactoppervlakken extra vaak schoon te maken.  

 Denk aan afnemen van stoelen/kerkbanken, deurklinken, lessenaar, microfoons, enz., 

toiletten, handgrepen, lichtknopjes, telefoons en trapleuningen. 

  

 schoonmaakmaterialen, zoals doeken en moppen kunnen gewasen(minimaal 

60°).  Neem die in een  zakje mee naar huis,  Gebruikte doeken en kleding mag mee 

gewassen worden met ander wasgoed. 

 Afval kun je op de normale manier afvoeren. 

   

 

https://www.ras.nl/wp-content/uploads/2020/04/RAS003-WTK-leaflet_A.pdf
https://www.ras.nl/wp-content/uploads/2020/04/RAS003-WTK-leaflet_A.pdf
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9 Bijlage: plattegrond groot 

 
 

 


