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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 

bezoekende personen in het gebouw. Het aantal van 100 is exclusief leden die 

een taak hebben binnen de kerkdienst (voorganger, kerkenraad, kosters, 

musici, geluid en beeld technici, bijbelvertelling) 

 

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 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 Kerkelijk Centrum ‘De Regenboog’ 

 

4 

 

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 anderhalve meter maatregel in de kerkzaal wilt organiseren. 

 

3.1 meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag  

Bij normaal gebruik van ons kerk gebouw zijn er iedere zondagmorgen 2 diensten. Een 

dienst voor de Protestantse Gemeente en een dienst voor de Hervormde gemeente. 

Deze wisselen om de week vroeg en laat af. Allen tijdens de late ochtenddienst nodigen 

we bezoekers. Dus zal ieder kerkgenootschap om de week tot 100 bezoekers ontvangen 

tijdens een dienst. 

De Hervormde Gemeente kent ook een middagdienst. Deze zullen op zijn vroegst weer 

in september van start gaan.  

 

3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten 

De tijden van de diensten blijven onveranderd 09:00u en 10:45u. De vroege dienst van 

09:00 zal als een online/uitzendingsdienst blijven bestaan. 

 

3.2 gebruik kerkzalen  

Het protocol gaat uit van de ‘anderhalve meter’ tussen bezoekers. Vanaf 1 juli 2020 

mogen er 100 mensen (exclusief medewerkers) aanwezig zijn bij religieuze 

bijeenkomsten. Gemeenten kunnen gebruik maken van deze versoepeling, maar zoek 

niet de grenzen op van wat kan en mag. 

Beperk zo ook de aantal medewerkers tot het meest noodzakelijke. 

Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om met meerdere groepen van 30 of 100 mensen 

in verschillende zalen in hetzelfde kerkgebouw bij elkaar te komen. 

  

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal 

 

Gebruik van de kerkzaal lezen met bijgeleverde plattegronden voor het betreden en 

verlaten van het kerkgebouw. 

 

De bestaande stoelen in de kerkzaal blijven gehandhaafd. 

- Iedere tweede rij zal voor de duur van deze maatregelen verwijderd worden. Dit 

geeft een ruimte van ruim anderhalf meter tussen de rijen. 

- De kerkzaal is in principe in twee blokken verdeeld. 

- Wie als eerste binnenkomt (alleen of als gezin) volgt de instructies van de 

coördinatoren op en vult het aangewezen blok van voren naar achteren op. 

- Iedere persoon of gezinseenheid dient 3 lege stoelen tussen elkaar te laten om de 

minimale afstand te handhaven. 

 

koppelen van stoelen 

Stoelen in de rijen zijn normaal gekoppeld in de rijen. Het is essentieel dat deze i.v.m. 

de eisen van de brandweer zo blijven. 
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3.2.2 capaciteit in een anderhalve meter-situatie 

 

• voor iedere bezoeker dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Geef dit 

duidelijk aan door gebruik te maken van coördinatoren die goed geïnstrueerd 

zijn en duidelijke aanwijzingen kunnen geven; 

• huisgenoten mogen bij elkaar zitten;  

• het maximum aantal bezoekers in het gebouw is beperkt. Zorg dat het aantal 

toegestane aanwezigen niet wordt overschreden. Zie daarvoor paragraaf 4.3 

Uitnodigingsbeleid. Het beschrijven van een duidelijk uitnodigingsbeleid is 

noodzakelijk voor uw gebruiksplan; 

• 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. De 

uitzondering die de overheid maakt voor theaters en horeca, door personeel uit 

te sluiten van het maximum aantal bezoekers, geldt vooralsnog niet voor 

kerken. 

 

stappen:  

1. bepaal de capaciteit van het gebouw in een anderhalve meter-opstelling. Daarbij 

geldt 30 bezoekers (vanaf 1 juni) en 100 bezoekers (vanaf 1 juli) als maximum; 

2. bepaal vervolgens het aantal gemeenteleden dat u kunt uitnodigen. Het is 

verstandig om uit te nodigen of te laten aanmelden tot bijvoorbeeld 90% van de 

maximale capaciteit. Zo blijft er ruimte voor het verwelkomen van onverwachte 

gasten. Zie ook paragraaf 4.3. 

3. Als voorbeeld hierin een voorstel voor de Hervormde gemeente om tot 85 

personen via de Scipio aan te laten melden en 10 plekken voor niet Scipio 

gebruikers en dan blijft er nog 5 plaatsen over voor spontane bezoekers op een 

zondag morgen. 

 

3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

 

- Bij normaal gebruik van het gebouw zou de beneden zaal voor en achter en het 

balkon te gebruiken zijn met de zaaltjes op de verdieping voor 

kinderbijbelvertelling; 

- Tijdens deze controlefase zal voor de kerkdiensten alleen gebruik gemaakt worden 

van de kerkzaal voor en, indien meer capaciteit nodig is om de 100 bezoekers te 

huisvesten, deels achter. Het balkon blijft voorlopig buiten gebruik; 

- Voor het aanbieden van kinderbijbelvertelling wordt 1 van de kleine zaaltjes op de 

verdieping aan de noordzijde van het gebouw beschikbaar gesteld voor gebruik. 

Alle andere zaaltjes worden buiten gebruik gesteld; 

- Vooralsnog zullen de crèche ruimten niet worden gebruikt; 

- Alle zaaltjes of ruimten niet in gebruik duidelijk aangeven op de deur dat deze niet 

gebruikt dienen te worden. 
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4 concrete uitwerking  

 

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

4.1.1 routing 

• zorg dat bij binnenkomst bewust aandacht gevraagd wordt voor de gezondheid 

van mensen (bijv. via een banner, posters en/of een persoonlijke vraag);  

• geef aan hoe mensen de kerk en kerkzaal binnenkomen en weer verlaten. Welke 

ingangen en uitgangen worden gebruikt? Gebruik bijvoorbeeld markeringen en 

pijlen om de looproutes aan te duiden; 

• op de bijgevoegde plattegrond (eventueel voor verspreiding) wordt aangegeven 

welke route men moet volgen om de kerk te betreden en verlaten;   

 

binnenkomst van kerk en kerkzaal 

• De deuren zijn zover mogelijk in de open stand worden gezet, zodat mensen 

geen deurklinken hoeven aan te raken. Te gebruiken toegangs deur als 

aangegeven op bijgeleverde tekening; 

• Uw betreed de kerk via de achteringang van de kerkzaal naast de gebruikelijke 

winter ingang; 

• Bij binnenkomst in de kerkzaal wordt door een coördinator gevraagd naar de 

gezondheidstoestand van de bezoekers en of ze onlangs eventueel contact 

hebben gehad met (eventuele) corona patiënten; 

• Vandaar wordt men geleid naar een van twee tafels waar de bezoekers hun 

handen kunnen ontsmetten; 

• Hierna kan men geleid worden naar een van de twee blokken in de kerkzaal; 

• Mensen die met kinderen naar de kerk komen die naar de kinder bijbelvertelling 

gaan zullen gevraagd worden via het middenpad naar het blauwe blok te gaan 

waar in principe de eerste paar stoelen van iedere rij gereserveerd word voor 

ouders met kinderen. De kinderen kunnen dan als ze naar de bijbelvertelling 

gaan en daarvan terug komen (zonder om voor vreemden langs te lopen) vi het 

midden pad en het tussenpad naar de aangewezen bijbelvertelling ruimten gaan. 

Bij terugkomst volgen ze deze zelfde route. LET WEL: Alleen de tussen 

deuren aan de koffiekamer zijde word hiervoor gebruikt!!; 

• Bezoekers kunnen dan de twee blokken van voren af vullen; 

• Rijen dienen van voor naar achter gevuld te worden en als men zit zoveel 

mogelijk blijven zitten tot iedereen de zaal zal verlaten; 

• Als men bij een nieuwe rij begint helemaal tot het einde van de rij doorlopen; 

• Gezinseenheden en individuen moeten er rekening houden dat er altijd 3 stoelen 

tussen hen gehandhaafd worden; 

• Vermijd heen en weer lopen 

• Er is geen garderobe beschikbaar dus moeten bezoekers de jassen meenemen 

naar hun zitplaats. Hier zijn genoeg lege stoelen voor; 

• Het is aan de coördinatoren om de twee blokken zo gelijkmatig mogelijk te 

vullen en de mensen op de goede zitplaatsen te krijgen; 

• Het zou kunnen dat er veel alleenstaande mensen komen. Dit zou tot gevolg 

hebben dat zowel het voor als het achter deel van de zaal gebruikt moet 

worden. Als er duidelijkheid is over de hoeveelheid aangemelde bezoekers en de 

samenstelling van de aanmeldingen, moet dit met de kosters gecommuniceerd 

worden voor een goede indeling van de kerk. Men kan dan door gebruik te 

maken van de verrijdbare schermen de nodige aanpassingen doen. 
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• De voorganger en kerkenraadsleden gebruiken dezelfde toegang tot de kerk 

maar gaan bij binnenkomst rechtstreeks naar de consistorie om zich voor te 

bereiden op de dienst, mits ze geen taak als coördinatoren hebben; 

• Bij de start van de dienst betreden ze de kerkzaal vanuit de consistorie via de 

deur het dichtst aan het podium en nemen plaats voor in het blauwe blok; 

• Musici en technici betreden de kerk ook via dezelfde toegang en begeven zich 

rechtstreeks naar het gebied aan hen toegewezen. Ze vermijden contact met de 

bezoekers; 

• De voorste rij van de groene strook is gereserveerd voor de medewerkers van 

het muziekteam. 

 
verlaten van de kerk 

• Aan het einde van de dienst worden door een van de coördinatoren instructies 

gegeven voor het verlaten van de kerkzaal; 

• De voorganger en kerkenraad verlaten de kerkzaal via zijingang tegen het 

podium naar de consistorie; 

• De kerkzaal wordt dan per blok verlaten, beginnend met het groene blok die via 

de zijkant naar de achteruitgang gaan en daar via de glazen deur die direct 

vanuit de zaal naar buiten leid de kerkzaal verlaten(zie ook bijgeleverde 

plattegrond). Hierbij zal de coördinatoren aanwijzingen geven; 

• Gezinnen met kinderen volgen nu de richtlijnen voor het blauwe blok; 

• Daarna volgen de mensen in het blauwe blok. Die verlaten de kerk ook via de 

glazen deur aan de achterzijde van de kerk; 

• Er wordt in deze tijd geen gebruik gemaakt van de deuren in het midden van de 

kerkzaal. Deze blijven dicht en zullen alleen, indien nodig bij calamiteiten, 

gebruikt worden. 

4.1.2 garderobe 

• Beide garderobes zijn en blijven voor de duur van deze maatregelen buiten 

gebruik 

 

4.1.3 parkeren 

• Parkeren van auto’s en plaatsen van fietsen blijft gehandhaafd. Er moet wel 

gezorgd worden dat bij gebruik van de fietsenrekken men het anderhalve meter 

principe handhaaft. Er van uitgaand dat de bezoekers hier hun eigen 

verantwoordelijkheid in nemen. 

 

4.1.4 toiletgebruik  

• Toiletgebruik wordt afgeraden en alleen bij uitzonderlijke gevallen toegestaan; 

• Hiervoor zijn alleen de toiletten aan de noordzijde(koffiezaal zijde) van het 

gebouw in gebruik. Andere toiletten zijn buiten gebruik; 

• Na gebruik van de toiletten moet de ruimte door een aangewezen persoon 

worden ontsmet. 
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4.1.5 reinigen en ventileren 

 

Algemene richtlijnen voor alle bezoekers: 

• geen handen schudden; 

• regelmatig de handen desinfecteren door te gebruik maken van desinfecterende 

handgel; 

• vermijd zoveel mogelijk klinken en meubilair aan te raken; 

• bij niesen, kuchen of hoesten doe dat in uw mouw of kledingstuk; 

• deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen; 

• ventileer de ruimte voor en na de dienst door zoveel mogelijk ramen en deuren 

open te zetten (voor de beheerders).  

 

Algemene richtlijnen voor alle reiniging na dienst(voor de beheerders): 

• alle rugleuningen afnemen met doekje met disinfectie middel; 

• alle deurklinken en handvaten afnemen; 

• Alle gebruiksoppervlakken nalopen met disinfectiemiddel; 

• doekje na gebruik in heet water en zeepsop uitwassen en naspoelen; 

• schoonmaak ploeg moet zorg dragen dat ze na afloop zelf hun handen goed 

wassen/desinfecteren. 
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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. 

 

Volgens het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken en de Protestantse Kerk bestaat  
de mogelijkheid  om ook predikant of voorgangers aan te merken als contactberoep.  
Hierbij kan de kerk zich beroepen op een artikel 2.2 lid 2c van de noodverordening die 
vanaf 1 juni van kracht is. Dit artikel stelt dat bij de uitoefening van contactberoepen 
het in acht nemen van de veilige afstand van anderhalve meter niet van toepassing is.  
Of een kerkgenootschap dit van toepassing acht voor hun predikanten/voorgangers is 
ter beoordeling van de desbetreffende kerk. Als men hiertoe besluit moet dit wel 
expliciet vermeld worden in het gebruiksplan van de gemeente.   
Op grond van deze ontwikkeling zien wij ruimte om predikant/voorganger te 
beschouwen als contactberoep. Het gaat hierbij om het verrichten van liturgische 
handelingen zoals  

• dopen 
• bevestiging van ambtsdragers 
• huwelijks (in)zegening 
• ziekenzalving 

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. Dopen is dan mogelijk door 
gebruik te maken van ‘een verlengde arm met een doopschelp. Zegenen kan op 
anderhalve meter afstand. 

4.2.2 Zang en muziek 

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk.  

• Bij de Hervormde gemeente zullen de online diensten met bezoekers, begeleid 

worden door een afgeslankt muziek team van tot 5 personen. 

• Bij de Protestante gemeente zullen de online diensten met bezoekers, begeleid 

worden door een muziek team van 5 personen. Een Organist/pianist met 4 

zangers of muzikanten. 

• Muziekteams moeten zich aan alle maatregelen voor het houden van afstand en 

schoonmaken van gebruiks artikelen houden 

• Hier moet vooral bij het wisselen tussen de vroege en late dienst goed 

afgestemd worden tussen de verschillende groepen dat men niet teveel 

handelingen hoeft uit te voeren met tot gevolg dat je elkaar teveel tegen komt. 

 

4.2.3 Collecteren 

Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. 

Een goed alternatief is het gebruik van een scipio collecte-app. Zoals al gebruikt wordt 

door de Protestante en Hervormde gemeente. 

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Gelet op de voorschriften van het RIVM is het dringende advies dit achterwege te laten.  

Tijdens deze tijden van mooi weer zou men ervoor kunnen kiezen om een keer op het 

buiten terrein koffie te serveren. Wel rekening houdend met de anderhalve meter 

richtlijn. 
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4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 

Zoals eerder vermeld is er eventueel een mogelijkheid voor bijbelvertelling voor de 

aanwezige kinderen die eventueel met hun ouders naar de kerk komen. Hiervoor wordt 

twee kamers beschikbaar gesteld met de nodige leerkrachten om tot 20 kinderen in 

totaal te kunnen huisvesten. De richtlijn voor het betreden en verlaten van de kerk gaat 

volgen onder nummer 4 omschreven. 

Bij de PG3L zijn alleen op 12 juli en 23 augustus kinderdiensten. De te gebruiken ruimte 

zal voor deze diensten tussen de coördinator en de leiding worden bepaald. 

Voor kinderoppas worden vooralsnog geen voorzieningen getroffen. 

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 

Dit is nodig in situaties waarin het potentiële aantal bezoekers groter is dan het 

toegestane maximum voor het gebouw (in de huidige situatie). Het doel is dat 

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

mensen niet hoeven weg te sturen. 

 

- Het aanmelden om een dienst bij te wonen gaat voor de Hervormde gemeente via 

de Scipio app. 

- Het aanmelden om een dienst bij te wonen gaat voor de Protestanse gemeente 

door een mail te sturen naar scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl (voorkeur) of 

eventueel telefonisch naar Joke Bode – 0341-785120 

- Wie mag zich aanmelden: 

• Ingeschreven gemeenteleden in de wijk krijgen voorrang 

• Eventuele bezoekers en familieleden van gemeenteleden maar deze dienen 

vooraf aangemeld te worden bij de scriba; 

• Als je al een keer geweest bent, geef een ander de ruimte om ook te gaan; 

•  

 
4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

Het is noodzakelijk dat er extra gelet word op hoe om te gaan met de groep kwetsbare 

mensen en hoe extra voorzichtig wordt gehandeld met het oog op mensen van 70 jaar 

en ouder. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de voorschriften van het RIVM op 

www.rivm.nl. 

• het advies is om tijdens de oefenperiode van 1 juni tot 1 juli 70 plussers en 

kwetsbare mensen te vragen om niet deel te nemen aan de erediensten; 

• voor de periode vanaf 1 juli wachten we op verdere informatie van de 

overheid;  

• stem in de komende periode af met de oudere en kwetsbare gemeenteleden 

om te weten wat zij zelf willen;  

• 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; 

• Het advies is ook dat hooikoorts patiënten indien mogelijk niet gebruik 

maken van deze versoepeling belijd en dat deze liever de diensten blijven 

volgen via de moderne media. 

 

4.4 taakomschrijvingen 

 

4.4.1 coördinatoren  

Voor iedere eredienst dienen meerdere coördinatoren te worden aangesteld. Zij 

ontvangen mensen en wijzen ze hun plek. Ze zien verder toe op de getroffen 

maatregelen. 

Een voorstel is on 6 coördinatoren aanwezig te hebben: 
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- 2 voor in de kerkzaal – 1 voor ieder blok om toe te zien dat voldoende afstand in 

de rijen word gehouden; 

- 2 achter in de kerkzaal bij de toegang paden naar de twee blokken om 

aanwijzingen te geven en toe te zien dat de bezoekers hun handen ontsmetten; 

- 1 bij de ingang tafel die informatie inwint over gezondheids toestand; 

- 1 die de algehele controle houd over het geheel en ook na afloop bij het verlaten 

van de kerk de nodige instructies geeft voor een gefaseerd verlaten van de kerk. 

Coördinatoren zijn herkenbaar aan de badge die ze dragen. 

Posities coördinatoren worden aangegeven op plattegrond. 

Voor iedere dienst zal er een coördinator de leiding hebben die voor het ontvangen van 

de bezoekers taken met de andere zal doorspreken. 

 

4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 

• iedere gemeente bepaalt wie en hoeveel mensen van de kerkenraad meedoen 

aan de dienst; 

• consistorie gebed voor en na de dienst vind zoals normaal plaats in de 

consistorie; 

• Kerkenraad komt niet via het middenpad binnen maar vanuit de consistorie via 

de zijdeur; 

• Geen handdruk maar bijvoorbeeld een hoofdknik. 

 

4.4.3 techniek 

• technici voor het geluid alsook beamer bediening en camera bediening dienen 

zorg te dragen dat ze te allen tijde voldoende afstand houden van elkaar bij het 

bedienen van de apparatuur maar ook bij het opbouwen en afbreken van 

installaties; 

• hygiëne: voor het bedienen van apparatuur en bediening panelen zorg dragen 

dat men handen voor en na gebruik goed desinfecteert of gebruik maakt van 

handschoenen; 

• na gebruik dient iedere technicus er zorg voor te dragen dat apparatuur 

afgenomen wordt met een desinfecterend middel. 

4.4.4 muzikanten 

• het muziekteam heeft zijn positie op het podium en moet er zorg voor dragen 

voor, tijdens en na de dienst geen contact met de overige bezoekers te hebben; 

• muziekteam heeft samen met de geluids technici de taak voor het opbouwen en 

afbreken van de installatie en de nodige schoonmaak daarvan; 

• onderling moeten ze natuurlijk ook zorg dragen voor voldoende afstand - vooral 

bij het zingen. 
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4.5 tijdschema 

 

wanneer wat wie 

 Voorbereiding  

 - Alle maatregelen worden voor 

zondag in plek gezet met de 

goede inrichting voor de 

kerkzaal en eventuele 

nevenruimtes. 

Beheerder/koster 

 zondag  

zondag 8:30 - Gebouw open voor 

voorbereiding vroege dienst – 

online/uitzendingsdienst 

- Musici/technici bereiden zich 

voor en gebruiken hiervoor de 

minimum aan apparatuur dat 

ook nodig is voor de late dienst 

zodat en zo weinig mogelijk 

gewisseld hoeft te worden. 

- Verdere medewerkers aan 

dienst aanwezig 

Koster 

 

Musici 

9:00 - Online/uitzendingsdienst van 

start 

Allen 

10:00/10:05 - Online/uitzendingsdienst  

afgelopen 

Allen 

10:15 - Kerkzaal vrij van medewerkers 

vroege dienst. 

- Schoonmaak/reinigen nodige 

oppervlakken 

Allen 

 

Technici/Beheerder/Kosters 

10:10 - Musici/Technici aanwezig voor 

opstart en voorbereidingen late 

dienst 

- Coördinatoren aanwezig achter 

in kerkzaal voor opstart late 

dienst 

- Alle andere medewerkers 

aanwezig. 

Technici/Musici 

 

 

Coördinatoren 

 

 

Rest medewerkers 

10:20 - Deur open voor het toelaten 

gasten 

Beheerder 

10:45 - Start late dienst  

12:00 - Late dienst afgelopen – verlaten 

van de kerk onder begeleiding. 

 

12:15 - Schoonmaak/reinigen nodige 

oppervlakken 

Technici/Beheerder/Kosters 

 - Tussendoor en na afloop zoveel 

mogelijk alle ruimten natuurlijk 

ventileren als aanvulling op de 

luchtbehandeling 

Beheerder/Kosters 
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5 besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  

Dit gebruiksplan dient door de beide kerkenraden en het stichtingsbestuur te worden 

vastgesteld door individuele of eventueel gezamenlijke besluitvorming. 

 

5.2 Communicatie 

- Het definitieve plan dient via de weekbrief(zondagsbrief) of de website naar de 

gemeenteleden te worden gecommuniceerd zodat vooraf duidelijk is wat er van ze 

wordt verwacht; 

- Bij het aanmelden om een dienst bij te wonen dienen deze richtlijnen nogmaals 

onder hun aandacht te worden gebracht. 

 

Belangrijke punten ter communicatie zijn: 

 

• Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.  

• Volg de aangewezen looproutes. 

• Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 

• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

• Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 

• Geen ontmoeting en consumptie na afloop tenzij anders aangegeven. 

• Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken – allen de MIVA 

toilet is te gebruiken. 
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