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Wij volgen zoveel mogelijk de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke 

bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. 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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2 doel en functie van dit gebruiksplan  

 

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 

Welkom in de kerk. Het wordt gelukkig weer wat “normaal”……. 

 

De kerkenraad heeft besloten om vanaf zondag 4 juli de kerk weer open te 

stellen voor het bijwonen van de eredienst op zondagochtend. Er kunnen 

dan weer  ongeveer70 gemeenteleden in de kerk. (inclusief kinderen en 

exclusief medewerkers) Dit past binnen de nationale regelgeving en het 

PKN-advies. Helaas kunnen er niet meer in de kerk i.v.m. de 1.5 meter 

afstand regel.  

Ook kunnen we nog steeds de erediensten online nog steeds blijven volgen 
via de livestream op de website. 

Vooreerst willen we nog geen reserveringssysteem invoeren omdat dit tot 
nu toe nog niet nodig is geweest. Mocht dit nodig zijn dan wordt dit kenbaar 

gemaakt. 
Natuurlijk moeten we ons aan bepaalde RIVM maatregelen houden: 
* Houdt 1,5 meter afstand van elkaar 

* Desinfecteer je handen bij binnenkomst 
* bij binnenkomst hoeft er geen mondkapje gedragen te worden, 

mits de   1.5 meter gewaarborgd blijft. 
 *we mogen weer  zacht meezingen tijdens de kerkdienst. Ook 
mogen we, als de predikant dit aangeeft, b.v. het “onze Vader” 

opzeggen. 
Volg de adviezen van de coördinatoren op. Houdt u zich a.u.b. aan deze 

regels, voor uzelf, maar zeker ook voor uw medekerkgangers en de 
medewerkers!! Met name de 1.5 meter afstand regel. 
En is het antwoord voor u op 1 of meer van onderstaande vragen 

“ja”, blijf dan thuis: 
• Heb jij of één van je huisgenoten last van verkoudheidsklachten, zoals 
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neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid 

en/of temperatuurverhoging? 
• Heb je andere klachten, voel je je niet lekker? 
• Heb je de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand die COVID-19 

heeft? 
• Ben je korter dan 14 dagen geleden uit een regio/land teruggekeerd met 

code ‘oranje’ of ‘rood’? 
 
De galerij is ook beschikbaar. Helaas mag u niet op de voorste banken 

zitten. Houdt hier ook de 1.5 meter afstand in acht.  
 

Het is weer een hele opsomming van regels, maar we hopen u/jullie weer 
snel te ontmoeten. Wees weer welkom in de kerk ondanks de maatregelen. 

 
Bij de uitgang is de collecte. 
 

 

Openluchtdiensten 

Voor kerkdiensten buiten geen beperkende maatregelen mits de 1.5 meter 
gewaarborgd blijft. De zitplaatsen moeten op anderhalve meter. 
Logischerwijs is hier iets meer ruimte op het gebied van samenzang (want 

er is betere ventilatie), maar wees hierin terughoudend. Uiteraard gelden 
verder ook alle basisregels van aankomst tot vertrek van de kerkganger. 
Alhoewel het officieel niet nodig is, raden wij u aan eventuele 

openluchtdiensten kenbaar te maken aan de plaatselijke overheid. 
Registratie is noodzakelijk. 

Jeugdwerk en groepsbijeenkomsten binnen en buiten 

Vanaf 5 juni gelden voor jeugd tot 18 jaar geen beperkende maatregelen 
meer. Mensen vanaf 18 jaar kunnen vanaf dit moment weer in ‘catechisatie, 
verenigingswerk, kring, cursus-verband’ samenkomen. De 1.5 meter moet 

in acht worden genomen. 

 
 

 

De Heer zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je 
zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. 
Deuteronomium 31:8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://dailyverses.net/nl/deuteronomium/31/8
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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. 
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3 gebruik van het kerkgebouw 

De grote kerkzaal  is onze enige zaal waar de kerkdienst in gehouden wordt. 

Eventueel kunnen we gebruik maken door de schuifdeuren te openen.  Onze 

gemeente is de enige gemeente die gebruik maakt van deze kerkzaal. Afhankelijk 

van het aantal aanmeldingen blijven de schuifdeuren gesloten. Mocht dit nodig zijn 

dan kunnen deze schuifdeuren altijd geopend worden. 

In de kerkzaal staan de stoelen op 1.5 meter afstand. 

Gezinnen kunnen bij elkaar zitten. 

 

 

In de consistorie zijn de predikant, 1 ouderling en 1 diaken aanwezig. Zij houden de 

anderhalve meter regel in acht en hoeven geen mondkapje meer te dragen.  

    

 

 

3.1 meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag  

Op zondag is er één kerkdienst. Deze kerkdienst is ook te beluisteren via de 

kerkomroep app, via de live stream of de kabeltelevisie. 

 

 

3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten 

De aanvangstijd is meestal 9.30 uur. Maar zie voor de tijden op het weekbulletin. 

Want het wil nog wel eens afwijken qua tijd. 

 

 

3.2 gebruik kerkzalen  

 

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal 

In de kerkzaal staan losse stoelen die op 1.5 meter uit elkaar gezet kunnen 

worden. Aansluitend aan de kerkzaal zit een schuifwand. Zo kan de kerkzaal één 

grote zaal worden. 

 

 

3.2.2 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 

 

stappen:  

In de kerkzaal worden de stoelen op 1.5 meter uit elkaar gezet. (zo ook achter de 

schuifwand) 

Als de galerij open gaat, dan kunnen de gemeenteleden plaatsnemen op aanwijzen 

van een coördinator. Op de voorste rij banken mag men niet plaatsnemen.  

Als eerste hebben we een inventarisatie gedaan hoeveel gemeenteleden er bij de 

kerkdienst kunnen komen. 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

Beschrijf hier de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen. 

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast Aangepast 
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gebruik per  24 

juni 2021 

gebruik per 24 

juni 2021 

kerkzaal en 

galerij 

kerkdiensten en 

gemeentevergaderingen 

ongeveer 70 zitplaatsen 

/ xx oppervlakte 

70 zitplaatsen + 

zitplaatsen voor 

medewerkers  

 Ongeveer 70 

zitplaatsen + 

zitplaatsen voor 

medewerkers 

 

max. 70 mensen 

kunnen in het 

kerkgebouw 

consistorie  

 

kerkenraad voor de 

dienst. 

vergaderzaal voor de 

kerkenraad wordt in de 

kerk gehouden. 

ouderling + 

diaken + 

voorganger. 

  

 

ouderling + 

diaken + 

voorganger. 

  

grote zaal  

(zaal 2)??? 

kindernevendienst voor 

15 kinderen en 2 leiders 

Bijv. 

kindernevendien

st voor 5 

kinderen en 1 

leider 

Bijv. 

kindernevendiens

t voor max 30 

kinderen en 2 

leiders 

overige zalen diverse functies afgesloten afgesloten 

 

Kinderoppas moet nog geregeld.  
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4 concrete uitwerking  

 

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

4.1.1 routing 

 

 

binnenkomst van kerk en kerkzaal 

● De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren 

hoeven aan te raken. 

● Het desinfecterend middel om de handen te reinigen staat op de tafel in de 

hal. 

● Ieder gemeentelid neemt de jas mee. Deze kan over de stoel hangen. 

● Er zijn 2 coördinatoren die de gemeenteleden welkom heten en een plaats 

aanwijzen. Dit is de dienstdoende koster en een diaken. Zodra u uw plaats is 

aangewezen wordt u verzocht daar te gaan zitten en verder niet rond te 

lopen. Bij vragen kunt u een seintje geven aan de dienstdoende coördinator. 

● De gemeente komt voor de kerkdienst door de voordeur naar binnen. 

● De predikant en de ouderling van dienst en diaken komen via de 

achteringang in de consistorie. Hier staat ook bij de ingang een 

desinfecterend middel voor de handen. 

verlaten van de kerk 

  

Bij het verlaten van de kerk houdt u rekening met de 1.5 meter afstand. Als u van 

de galerij komt moet u als het ware “ritsen”.  

 

 

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 

Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk houdt u rekening met de 1.5 

meter. 

 

4.1.3 Garderobe 

De garderobe mag niet gebruikt worden. (lint eromheen)  

 

 

4.1.4 Parkeren 

N.v.t.  er is parkeergelegenheid genoeg. 

 

4.1.5 toiletgebruik  

In de toiletruimte staat desinfectiemateriaal zodat een ieder deze zelf kan 

desinfecteren voor/na gebruik. Het toilet bij hoge uitzondering gebruiken. 

 

 

4.1.6 reinigen en ventileren 

De koster zorgt er voor dat de kerk nadien weer wordt schoongemaakt volgens de 

RIVM richtlijnen. Tijdens de dienst blijft de deur open.( tussen kerkzaal en hal) 

 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 
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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. Zie www.protestantsekerk.nl voor adviezen van 

het moderamen van de generale synode. 

 

Avondmaal 

Nog niet mogelijk. 

 

Doop 

Beschrijf hier welke keuzes uw gemeente maakt rond de viering van de Heilige 

Doop.  

 

Begrafenis 

Er kunnen ongeveer 70 mensen de dienst bijwonen in onze kerk. 

 

4.2.2 Zang en muziek 

D.m.v. een beamer kunnen liederen gehoord worden, of door een klein zanggroepje 

die op gepaste afstand gaat zingen.  

Zachtjes meezingen is weer toegestaan. 

 

 

4.2.3 Collecteren 

Dit kan tijdens de online diensten via de bank geregeld worden.  

Informatie betreffende Collectes: 

Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer:   

NL07RABO 0343.3554.85 tnv Diaconie PKN Broeksterwald. Het is hierbij wel 

belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw 

gift bestemd 

(Er worden bij de uitgang 2 schalen neergezet. De 1e  schaal is voor de 1e collecte 

en de 2e schaal voor de 2e collecte. De coördinator schrijft op de bordjes waar de 

collecte voor bestemd is. 

Het geld wordt in de consistorie geteld.  Nadien moet men de handen 

desinfecteren.) 

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Wordt t.n.o niet gedaan. 

 

4.2.5 Kinderoppas en kindernevendienst. 

De kindernevendienst wordt momenteel (13-0-2021) niet gehouden. Er wordt wel 

aan de kinderen aandacht besteed via de website. 

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 

t.n.o helaas niet mogelijk. 

Alle gemeenteleden  hebben een uitnodiging gekregen om de kerkdienst bij te 

wonen. Zij moesten zich opgeven bij de ouderlingen.  Iedereen is welkom. Dit 

beleid blijft vooreerst zo. Het kan zijn dat er teveel gemeenteleden komen. 

Helaas moeten we zeggen dat de kerk dan vol is en dat u het thuis mag 

volgen via de kabel. Een reserveringssysteem is momenteel niet nodig. Dit 

kan altijd nog ingesteld worden.  Wel worden de namen opgeschreven bij 

binnenkomst kerk. 

 

http://www.protestantsekerk.nl/
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4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

• Blijf thuis bij klachten die bij COVID-19 kunnen passen 

• Houd steeds 1,5 meter afstand tot anderen buiten het huishouden 

• Volg de algemene hygiëne-adviezen 

 

 

4.4 taakomschrijvingen 

 

4.4.1 coördinatoren  

De coördinatoren zijn de koster en de diaken. Een coördinator staat bij de ingang, 

en een coördinator staat in de kerkzaal. De coördinator bij de ingang wijst de leden 

op de handendesinfectie en de doorloop, en de andere coördinator wijst de leden 

een plaats in de kerkzaal. 

Er wordt van voor naar achteren gewerkt, en van de zijkant naar het midden zodat 

leden niet voor elkaar langs hoeven te lopen. Als er gezinnen komen worden de 

stoelen klaargezet door de coördinator zodat zij als gezin bij elkaar kunnen zitten. 

 

 

4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 

De predikant, ouderling en diaken zijn in de consistorie. Zij houden rekening met 

de 1.5 meter afstand van elkaar.  Er wordt begroet met een hoofdknik. Het 

consistoriegebed zal ook in de consistorie plaatsvinden. 

 

4.4.3 Techniek 

De techniek zorgt  zelf voor hun apparatuur. 

De koster reinigt de microfoon van de predikant en alles op het preekgestoelte. 

Verder de leuningen van alle stoelen in de kerkzaal. Zo ook in de consistorie. 

De organist gebruikt voor en na bespelen van het orgel handendesinfectans. 

 

4.4.4 Muzikanten 

Als er muzikanten zijn zitten zij voorin de kerk op 1.5 meter afstand. Zij 

zingen/musiceren op het podium. Hiervoor worden dan plekken gereserveerd. 
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4.5 tijdschema 

 

wanneer wat wie 

   

   

 zondag  

zondag 8.55 deuren van het gebouw open  

 

koster 

9.15 Ouderling van dienst aanwezig en 

diaken. Zij verwelkomen de predikant 

en de ouderling van dienst bespreekt 

de bijzonderheden. 

 

9:00u Coördinatoren aanwezig en 

controleren dat er een handen 

desinfectiemiddel klaarstaat. Zij doen 

een herkenningsteken op/om. De 

diaken maakt het bordjes voor de 

collecte klaar. 

 

Koster en diaken van 

dienst 

9:00u techniek aanwezig  

9.00u Event. Organist aanwezig.  

9:00u Muziekteam (event) aanwezig  

9.25u 

ongeveer 

Lector aanwezig op voorste rij 

reserveren 

 

9:30u aanvang dienst (bij uitzondering 

11.00 uur) 

 

10:30u afsluiting dienst (12.00 uur als dienst 

om 11.00uur begint) 

 

Koster gaat 

op een zelf te 

bepalen dag 

kerkgebouw 

schoonmaken 

Ventileren 

Reinigen kerkzaal, deurklinken, 

stoelen, toiletten etc. 

Microfoon 

Stoelen consistorie 

koster 

   

Na de dienst reinigen mengtafel,  laptop etc. techniekteam 

 zaal afsluiten  koster 

 coördinatoren Koster en diaken 
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5 besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming 

  

Dit gebruiksplan is door de kerkenraad goedgekeurd. Ieder kerkenraadslid heeft dit 

gelezen.  

 

5.2 Communicatie 

Het gebruiksplan wordt gecommuniceerd via de website en het weekbulletin. 

Houdt rekening met onderstaande maatregelen: 

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te 

worden. 

● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

● Gemeentezang is vooralsnog toegestaan. Maar er moet zacht gezongen 

worden. 

● Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.  

● Wilt u na de kerkdienst nog even met elkaar spreken houdt dan de 

1.5.meter afstand in acht. 

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

 

 communicatiematrix: 
 

voor wie 

 

 

 

communicatiemiddel 

kinderen 

tot 12 jr 

kinderen 

13-18 jr 

volwassen 

leden 

70+ leden 

en andere 

kwetsbare 

leden 

gasten  

(niet-

leden) 

commissie 

van 

beheer en 

koster 

kerken-

raad 

gebruiksplan  

website,  weekbulletin 

 

     x x 

uitnodigingen | info 

 website, geandewei, 

weekbulletin, social media 

 

x x x x    

centraal contactadres  

voor vragen per e-mail, 

telefoon, (whats)app 

en aanmelden dienst 

 

  x x x  x 

informatiebronnen 

kerkverband 

www.protestantsekerk.nl/

corona / wekelijkse 

nieuwsbrief Protestantse 

Kerk etc. 

     x x 

 

  

http://www.protestantsekerk.nl/corona
http://www.protestantsekerk.nl/corona
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6 overige bijeenkomsten, 

vergaderingen en bezoekwerk 

 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

Kerkenraadsvergadering (bij volledige kerkenraad) zullen plaatsvinden in de 

kerkzaal. De stoelen komen op 1.5 meter afstand en de voorzitter en secretaris en 

de predikant zitten op het podium. 

Waar weinig mensen zijn kan de grote vergaderzaal gebruikt worden. 

 

6.2 Bezoekwerk 

De ouderlingen houden huisbezoek op afspraak of doen dit telefonisch . 

De predikant doet bezoeken op afspraak. Dit ook op aanwijzen van de ouderlingen.  

 

 

 

 

Voor vragen/opmerkingen kunt u mailen naar Sybren van Klaarbergen. 

vanklaarbergen@knid.nl of sybrenvkl@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vanklaarbergen@knid.nl

