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van deze richtlijnen.  

 

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

zodra hier aanleiding voor is. 

versie 2.0 (oktober 2020) 
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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 kerkgebouw 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 

● Max. aantal personen voor kerkdienst wordt bepaald op basis van 

mogelijkheid om 1 ½ meter afstand te houden van elkaar. We gebruiken deze 

periode als oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen;  

● Vanaf 1 augustus hopen we ook weer in Kloosterzande in het kerkgebouw aan 

de Zwijgerstraat diensten te kunnen houden. 

● Per 1 oktober mogen er op basis van de verscherpte maatregelen vanuit de 

overheid, maximaal 30 personen (inclusief kinderen en exclusief 

medewerkers) aanwezig zijn in de kerkdiensten.  

 

 

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, die in aanraking zijn geweest met Corona 

positief geteste mensen en/of in risicogebieden zijn geweest, worden dringend 

verzocht om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden. 

● Per 14-10-2020 is een gedeeltelijke lockdown afgekondigd, met daarbij het 

dringende advies om niet medische mondkapjes te dragen in publieke 

ruimtes. In de kerk houdt dat in dat geadviseerd wordt mondkapjes te dragen 

bij verplaatsingen. 

● 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. 

● Evaluatie vindt plaats indien corona voorschriften vanuit het RIVM worden 

aangepast en tijdens kerkenraadsvergaderingen. Tussentijds indien men dit 

nodig acht. 
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3 gebruik van het kerkgebouw 

3.1 meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag  

We houden als PG Oosthoek enkel ochtenddiensten. 

 

3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten 

aanvang diensten 10.00u. 

 

3.2 gebruik kerkzalen  

 

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal 

De zitplaatsen zijn opgesteld in enkele of setjes van 2 stoelen waartussen 1,5 m. 

aanwezig is. In principe wordt er niet met stoelen geschoven. 

 

3.2.2 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 

Maximaal 45 zitplaatsen. Per 14 oktober bepaalde de overheid 30 zitplaatsen het 

maximum aantal. 

 

3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

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

 

Ruimte Normaal gebruik Aangepast 

gebruik per 1 

oktober 

kerkzaal  Kerkdiensten 

100 zitplaatsen 

30 zitplaatsen 

+ zitplaats 

predikant  

Vergaderingen 

kerkenraad 

consistorie  

 

kerkenraad voor de 

dienst 

vergaderzaal voor o.a. 

kerkenraad 

Ouderling, 

diaken, koster + 

voorganger. 

  

 

orgelgalerij Organist Organist,  

4 zitplaatsen 

Toiletten 

kerkzaal 

3 personen 1 persoon 

Toilet 

consistorie 

1 persoon 1 persoon 

Toren (luiden) 1 persoon 1 persoon 

 

4 concrete uitwerking  

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

4.1.1 routing 

Bezoekers komen en gaan via de hoofdingang. Voor ouderlingen, diakenen, 

kosters, predikanten en organist is ook de zijdeur beschikbaar. 

 

binnenkomst van kerk en kerkzaal 
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● Buiten de kerk zijn 1,5m markeringen op de stoep aanwezig. 

● De voordeuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken hoeven aan te 

raken. 

● Coördinator is bij de ingang aanwezig om uitleg te geven. 

● Er is geen garderobe aanwezig. Er zal een tafel met desinfectiemiddel op een 

statafel staan voor de garderobe. 

● Handen dienen bij ingang te worden gedesinfecteerd. 

● Voor het binnengaan van de kerk wordt geadviseerd mondkapjes te dragen bij 

verplaatsingen. 

● De koster zal de kerkleden een plek toewijzen op afstand. Volgorde is zodanig 

dat stoelen van achteren naar voren gevuld worden. Kerkleden houden hun 

jassen bij zich. 

verlaten van de kerk 

● Het verlaten van de kerkruimte gaat in omgekeerde volgorde. De zaal wordt 

verlaten van voren naar achteren zodat er geen kruisend verkeer is. 

● iedereen wordt verzocht om buiten eventueel met elkaar op gepaste afstand te 

communiceren. 

 

4.1.2 garderobe 

● Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe. 

 

4.1.3 parkeren 

● Parkeren is op de gebruikelijke wijze op parkeerplaatsen rondom het 

kerkgebouw. 

 

4.1.4 toiletgebruik  

Er mag maximaal 1 persoon aanwezig zijn. De deur naar de toiletten sluiten als men 

gebruik maakt van het toilet. Zo is duidelijk dat het toilet in gebruikt is en hoeven 

mensen niet onnodig te lopen. Er zal voldoende desinfecterend middel aanwezig zijn. 

Men kan enkel gebruik maken van de handdroger. 

 

4.1.5 reinigen en ventileren 

De kerkruimte, consistorie, gangen, stoelen, preekgestoelte, lessenaar en 

avondmaaltafel zal na gebruik worden schoongemaakt. Voor de dienst zal er voldoende 

worden geventileerd. 

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. Zie www.protestantsekerk.nl voor adviezen van het 

moderamen van de generale synode. 

 

Avondmaal 

Er zal worden gebruik gemaakt van kleine glaasjes. Brood en wijn zal worden 

aangeboden op brede schalen aan de kerkleden. Het geheel zal op een aparte afgedekte 

tafel staan. Het door de predikant gebroken brood zal niet worden gebruikt maar apart 

worden gehouden. Diegene die het brood en wijn aanbiedt zal ter plaatse handschoenen 

aantrekken en gebruik maken van een mondkapje. De kerkleden blijven ten allen tijde 

op hun plaats. Lege glaasjes worden ook weer opgehaald. 

 

  

 

http://www.protestantsekerk.nl/
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4.2.2 Zang en muziek 

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Bij voorbereidingen van diensten zal 

bekeken worden of organist de gekozen liederen speelt en/of dat dat de liedteksten 

uitgesproken worden of dat opnames gebruikt worden. 

 

4.2.3 Collecteren 

Collectezakken worden niet gebruikt. Er zullen nabij de garderobe grote “bloempotten” 

staan waar men de collectegelden in kan doen. 

Het tellen van het geld zal geschieden in de consistorie waar vooraf en nadien de 

handen gedesinfecteerd dienen te worden. Er zal voldoende desinfectiemiddel aanwezig 

zijn. 

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Indien er koffie wordt geschonken wordt daarbij het hygiëne protocol van het RIVM 

gevolgd. Mensen zitten op een vaste plaats aan tafels op anderhalve meter afstand,  

(aantal tafels op basis van aantal aanwezigen) koffie wordt aan tafel geserveerd en 

kopjes worden weggehaald nadat de mensen de tafel/kerkzaal hebben verlaten. 

  

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 

Kinderoppas mogelijk in de consistorie of bovenruimte. 

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 

Er zal een reserveringssysteem worden opgezet. Trouwe kerkleden worden uitgenodigd 

per mail. Indien zij geen e-mailadres hebben worden ze gebeld. Daarnaast zal op de 

website worden vermeld hoe mensen zich kunnen aanmelden. Er zal worden 

bijgehouden wie wanneer wil komen. Per dienst zal worden beoordeeld of mensen 

moeten worden afgewezen. Diegene die afgewezen moeten worden hebben recht op de 

eerstvolgende voor hen beschikbare dienst. 

 

Gezien aantal bezoekers minder is dan 30, is aanmelden is niet verplicht. Wel wordt 

door de coördinator bijgehouden wie er aanwezig zijn (datum, naam en 

contactgegevens), dit wordt gecommuniceerd vooraf aan de dienst en tevens via in de 

mail vermeld die trouwe kerkgangers ontvangen. Mail via reserveren@pgoosthoek.nl. 

 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

● Houd 1,5 meter afstand. 

● Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft u plotseling 

verlies van reuk of smaak? Blijf thuis. Ziek uit. 

● Natuurlijk geldt ook nog: was vaak uw handen, hoesten en niezen in de 

binnenkant van uw ellenboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen 

weggooien en schud geen handen. 

● Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn personen van 

70 jaar en ouder en personen met een onderliggende aandoening. Heeft u een 

kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om 

voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. 

 

4.4 taakomschrijvingen 

 

4.4.1 coördinatoren  

De coördinator zal aanwezig zijn nabij de ingang en zal herkenbaar zijn. 
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4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 

● Namens de kerkenraad zal er minimaal 1 diaken en 1 ouderling aanwezig zijn. 

● Het consistoriegebed zal plaatsvinden in de consistorie waarna men langs buiten 

via de hoofingang de kerkruimte zal betreden. 

● Er zal geen hand aan de voorganger worden gegeven voor en na de dienst, 

enkel een hoofdknik zal volstaan. 

 

4.4.3 techniek 

● Enkel de predikant zal aanwezig zijn op het liturgisch centrum. Lezingen zullen 

door 1 persoon geschieden vanaf de aparte lessenaar om zodoende contact te 

voorkomen. 

● Voordat de diaken, ouderling en predikant de kerkzaal binnenkomen zullen de 

handen worden gedesinfecteerd. Deuren worden gesloten door de koster 

welke weer via de zijingang naar binnen gaat en nabij de geluidsinstallatie 

plaatsneemt. 

● Nadien zullen de bedieningspanelen worden gereinigd. 

4.4.4 muzikanten 

De organist zal enkel op het orgelbordes aanwezig zijn. Eventueel andere 

muzikanten/zangers zullen plaatsnemen nabij het liederenbord. 

 

4.5 tijdschema 

 

wanneer wat wie 

9:00u aanwezigheid koster  

9:00u deuren in de kerkzaal staan open om te 

ventileren 

bij ingang hangt men tekst op met 

maatregelen en idem bij zij-ingang en 

op toiletdeuren.  

koster 

9.30 Schoonmaak liturgisch centrum, 

stoelen, toiletten, consistorie, 

keukenblok/kraan en greepjes, 

liedboeken. 

Liedboeken ook klaarleggen op de 

stoelen of ze zelf laten pakken van een 

stapel, maar dan toelichten dat ze na de 

dienst op de stoel moeten blijven 

liggen. 

Koster en coördinator 

9:30u aanwezigheid Diaken, ouderling, 

predikant 

9:30u Briefing door coördinator koster, coördinator, 

diaken, ouderling, 

predikant en organist 

9:45u Schoonmaak deurklinken Koster / coördinator 

9:45u Opvang kerkleden Koster / coördinator 

10:00u aanvang dienst  

11:00u Einde dienst  

11:00u ventileren Koster / coördinator 

11:00u Reiniging, zie 9.30 u 

 

Schoonmaker 

Koster/coördinator 

 Reinigen bedieningspanelen Schoonmaker 
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Koster/ coördinator 

 kerk afsluiten koster 
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5 besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  

Dit gebruiksplan is goedgekeurd en vastgesteld door de kerkenraad op 2 juli 2020. 

 

5.2 Communicatie 

Dit gebruiksplan zal worden gepubliceerd op de website www.pgoosthoek.nl en zal in 

papieren versie in de kerk aanwezig zijn. 

 

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 

● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

● Volg de aangewezen looproutes. 

● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 

● Voor het binnengaan van de kerk wordt geadviseerd mondkapjes te dragen bij 

verplaatsingen. 

● Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.  

● Ontmoeting en consumptie na afloop, volgens hygiëne protocol van RIVM. 

● Het bezoek aan het toilet in de kerk dient tot een minimum te worden beperkt. 

● Zichtbaar vermelden in de kerkruimte: max 30 aanwezigen inclusief kinderen en 

exclusief medewerkers. 

 
 

voor wie 

 

 

 

communicatiemiddel 

kinderen 

tot 12 jr 

kinderen 

13-18 jr 

volwassen 

leden 

70+ leden 

en andere 

kwetsbare 

leden 

gasten  

(niet-

leden) 

College 

van 

Kerkrent-

meesters 

Kerken-

raad 

gebruiksplan  

website, papier 

 

     x x 

uitnodigingen | info 

e-mail, website, social 

media 

 

x x x x x   

centraal contactadres  

voor vragen per e-mail, 

telefoon, (whats)app 

en aanmelden dienst 

 

 x x x x x x 

welkomstbord ingang 

wat en hoe diensten 

 

x x 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 

Overige kerkelijke bijeenkomsten zoals rouwdiensten, vergaderingen, bijeenkomsten 

vrouwengroep etc. zullen plaatsvinden in nader overleg met inachtneming van het 

gebruiksplan en de richtlijnen van het RIVM. 

 

6.2 Bezoekwerk 

Bezoekwerk zal enkel plaatsvinden in overleg daar waar telefonisch contact niet of 

onvoldoende naar tevredenheid kan geschieden. met inachtneming van de richtlijnen 

van het RIVM. 

 

 

Afsluitend: 

Op kerkenraadsvergadering 29-10-20 goedgekeurd. 


