
Gebruiksplan kerkgebouw
Let op: Dit gebruiksplan is gebouw-specifiek. Elke gebouw heeft een eigen gebruiksplan. 

Template versie 1.4 / 2 juli 2020

Gemeente: NGK Veenendaal
Betreft gebouw: Ichthus
Versie: 1.1
Datum: 2-9-2020

Wij volgen het Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten dat is 
gepubliceerd door de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken (zie (www.steunpuntkerkenwerk.nl/
coronaprotocol). Dit gebruiksplan is een uitwerking van dat protocol. 

De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld 
zodra hier aanleiding voor is.
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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
 Wij willen de maanden september en oktober gebruiken als pilot. In deze twee 

maanden zullen de diensten gericht zijn om minder dan 100 bezoekers.
Voor kerkdiensten geldt vanaf 1 juli geen maximaal aantal bezoekers meer, 
zolang er onderling 1,5 meter afstand wordt bewaard. Daarnaast dient er van 
te voren gereserveerd te worden en krijgen mensen een vaste zitplaats 
toegewezen. 

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; 
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 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.

23



Gebruiksplan NGK Veenendaal, Ichthus College

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 anderhalvemetermaatregel in de kerkzaal wilt organiseren.

3.1 Meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag 
Hier noteert u welke diensten (door wie) op zondag in uw gebouw worden georganiseerd. 
In principe kan er een ochtenddienst, een middag- en een  avonddienst worden 
georganiseerd. Door een dienst per dagdeel te beleggen is er voldoende tijd tussen de 
bijeenkomsten om alles te reinigen en zo goed mogelijk te ventileren. 

Wij houden de reguliere tijden aan voor diensten. Dat is op zondag 10 uur ’s ochtends en 
eventueel 16.30 in de middag.

3.1.1 Aanvangstijden voor verschillende diensten
Welke aanvangstijden hanteert u in de oude en in de aangepaste situatie?

3.2 Gebruik kerkzalen 
Het protocol gaat uit van de ‘anderhalvemeter’ tussen bezoekers. De anderhalve meter 
afstand is bepalend voor het maximum aantal personen in uw bijeenkomsten. De huidige 
richtlijn biedt meer ruimte voor maatwerk. Omdat er onderling 1,5 meter afstand 
gehouden moet worden, kunnen kerken per dienst nog steeds (veel) minder mensen 
toelaten dan in de diensten van voor de corona uitbraak. De nieuwe verruiming van 24 
juni 2020 biedt vooral voordelen voor kerkelijke gemeenten met een groot gebouw. Zij 
kunnen in principe meer dan 100 kerkgangers per dienst toelaten. Dan ligt het maximum 
aantal personen in het geval van uw gebouw dus lager. 

3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal
Hier beschrijft u de situatie van de kerkzaal. Hoe flexibel is de ruimte? Welke (andere) 
vaste elementen zijn er? Heeft de zaal stoelen of vaste banken? Zijn de stoelen 
verplaatsbaar? Is er een galerij? 

In de pilot voor twee maanden (september en oktober) zullen diensten voor maximaal 100 
bezoekers toegankelijk zijn. De mensen die de dienst mogelijk maken ( predikant, kosters, 
muziek en techniek, etc. ) vallen niet onder de 100 personen.
Wij houden de indeling van het Ichthus aan. Dat wil zeggen dat de stoelen bij de tafels blijven 
staan. Bezoekers kunnen zelf een plek zoeken passend bij de 1,5 meter afstand. Leden van een 
huishouden kunnen bij elkaar zitten zonder 1,5 meter afstand in acht te nemen.
Deze oplossing heeft als extra voordeel dat we zo makkelijker kunnen aansluiten bij de 
verplichte routing die Ichthus in haar gebouw heeft aangebracht.
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Let op: Bij stoelen die in rijen blijven staan, geldt de verplichting om ze te koppelen. 
Wanneer stoelen vanaf een stapel meegenomen worden naar de kerkzaal, is er geen 
verplichting om stoelen te koppelen. Dit omdat er minder stoelen in de ruimte staan die 
geen volle rijen vormen. Deze uitzondering op de regel geldt in een situatie waarbij het 
aantal zitplaatsen is beperkt tot maximaal 100.

3.2.2 Capaciteit in een anderhalve meter situatie
Beschrijf op welke manier u anderhalve meter afstand organiseert. In het algemeen geldt:

- voor iedere bezoeker dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Geef dit duidelijk 
aan;

- zorg voor anderhalve meter afstand tussen de rijen of gebruik tafels waar mensen
om heen zitten. Ook kun je werken met stippen op de kerkvloer waar mensen zelf 
hun stoel kunnen neerzetten; 

- 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 4.11 
Uitnodigingsbeleid. Het beschrijven van een duidelijk uitnodigingsbeleid is 
noodzakelijk voor uw gebruiksplan;

-

Stappen: 
1. Bepaal de maximale capaciteit van het gebouw in een anderhalvemeter opstelling.

Vanaf 1 juli geldt geen maximum meer, zolang aan de voorwaarden  is voldaan: 
anderhalve meter afstand, vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck 
vooraf. 
Wij kiezen er voor om maximaal 100 bezoekers toe te laten tot de diensten.

2. Bepaal vervolgens het aantal gemeenteleden dat u kunt uitnodigen. Omdat er 
onderling 1,5 meter afstand gehouden moet worden, kunnen kerken per dienst 
nog steeds (veel) minder mensen toelaten dan onder normale omstandigheden. 
Daarom is het is verstandig om uit te nodigen. Heeft u ruimte voor meer dan 100 
bezoekers met in acht nemen van de 1,5 meter, dan is vooraf reserveren verplicht. 
Overweeg om mensen te laten aanmelden tot bijvoorbeeld 90% van de maximale 
capaciteit. Zo blijft er ruimte voor het verwelkomen van onverwachte gasten. Zie 
ook paragraaf 4.11. Gasten dienen bij aanvang zich in te schrijven bij de 
contactpersoon of coördinator.

23



Gebruiksplan NGK Veenendaal, Ichthus College

4 Concrete uitwerking
Voor uw eigen gebruiksplan moet u voor een aantal aspecten keuzes maken.

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.

- Gebruik eventueel een plattegrond uit bijvoorbeeld het ontruimingsplan of 
draaiboekje BHV om dit op aan te geven.  

- Ook kunt u gebruikmaken van het speciaal voor kerken ontwikkelde safetypakket 
(zie https://www.corona-communicatie.nl/)

Binnenkomst van kerk en kerkzaal
 De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven 

aan te raken.
 Waar staan de coördinatoren die vragen naar de gezondheid van de bezoekers?
 Waar staat desinfecterend middel?
 Wel of geen garderobe? 
 Plaatsing beschrijven: hoe krijgen mensen hun plek toegewezen?

Verlaten van de kerk
 aangeven hoe mensen de zaal verlaten en opstopping wordt vermeden;
 iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten.

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal
Geef op het kerkplein en in de hal bijvoorbeeld met markeringen aan dat mensen 
anderhalve meter afstand houden. Zorg ook voor naleving van deze regel.

4.1.3 Garderobe
Wordt de garderobe gebruikt of nemen mensen hun jassen mee de kerkzaal in? Het 
advies is om de garderobe niet te gebruiken. Beschrijf hoe jullie hier mee omgaan.

Wij gebruiken de garderobe niet. Jassen kunnen mee worden genomen de kerkzaal in.

4.1.4 Parkeren
Ruimte voor bijzondere aanwijzingen voor het parkeren. 

Er is voldoende ruimte om te parkeren aangezien de dienst voor maximaal 100 personen wordt 
gehouden.
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4.1.5 Toiletgebruik 
Beperk het bezoek aan het toilet in de kerk, door mensen te stimuleren om thuis naar de 
wc te gaan. In uitzonderingssituatie zijn toiletten beschikbaar. Beschrijf hier hoe de 
hygiëne wordt geregeld. 

De toiletten worden zo min mogelijk gebruikt. Aangegeven zal worden welke toiletten 
beschikbaar zijn.

4.1.6 Reinigen en ventileren
Aangeven hoe de kerk wordt gereinigd en geventileerd. Inventariseer en geef hier aan 
welke middelen en materialen nodig zijn en wie hiervoor verantwoordelijk is. 

De bezoekers reinigen na afloop van de dienst zelf hun stoel en tafel. Daarvoor zullen 
reinigingsdoekjes aanwezig zijn, zodat  we niet afhankelijk of mensen wel 
reinigingsmateriaal zelf meenemen.

Algemene richtlijnen voor alle bezoekers:

 geen handen schudden;
 regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel 

met minimaal 70% alcohol;
 deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen;
 ventileer de ruimte door ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten. Let op: 

Sommige gecentraliseerde luchtbehandelingskasten zijn uitgerust met 
recirculatie. Door luchtrecirculatie kunnen virusdeeltjes in luchtafvoerkanalen ook 
weer in een gebouw terechtkomen. Het wordt aanbevolen om recirculatie te 
vermijden. Meer informatie vindt u hier: 
www.tvvlconnect.nl/thema/duurzaamheid-circulariteit/blog/138-covid-19-in-
relatie-tot-gebouwen

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst

4.2.1 Gebruik van de sacramenten
Hoewel  de anderhalve meter afstand tussen personen leidend blijft, kan een voorganger 
vanaf 1 juni bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te 
handhaven. Het gaat concreet om avondmaal, dopen, bevestiging van ambtsdragers, 
huwelijks (in)zegening, inzegening bij belijdenis en ziekenzalving.
Noem hier ook expliciet de functionarissen die deze handelingen mogen verrichten.

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. 
We verwijzen hiervoor naar www.diaconaalsteunpunt.nl/dopen-in-coronatijd/ en 
www.diaconaalsteunpunt.nl/avondmaal-in-coronatijd/ en www.cgk.nl/doop-en-avondmaal
waar aan de bezinning aandacht wordt gegeven met concrete aanwijzingen voor de 
praktijk.
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avondmaal
Beschrijf hier welke keuzes uw gemeente maakt rond de viering van het heilig avondmaal.
Hoe richt je het avondmaal in met cupjes? Hoe werkt het klaarzetten op een tafel. Welke 
hygiëne maatregelen zijn er bij het inschenken en het snijden van het brood?

Zowel de wijn als het brood worden voorafgaand aan de dienst in cupjes gedaan. De zaal staat 
in “school opstelling”. Dit betekend dat iedereen aan tafels zal zitten. Wij gaan voor de dienst de
cupjes op de tafels zetten en na afloop alles weer ophalen. Dit maakt dat er zo min mogelijk 
gelopen hoeft te worden.

Bij het klaarmaken van het brood en de wijn, en het neerzetten hiervan op de tafels, zullen 
handschoenen gedragen worden. 

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

Ligt bij pastoraat. Actiepunt 

4.2.2 Zang en muziek
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Of gemeentezang kan hangt sterk af 
van uw kerkgebouw. Het algemene advies is om nog af te zien van gemeentezang. Als u 
echter toch zingt, doe dit dan in een grote kerk, een kerk met een uitstekend 
ventilatiesysteem of buiten. 
Op welke manier geeft u zang en muziek vorm? Denk aan het gebruikmaken van opnames
(uit het eigen archief van online diensten of bijv. YouTube) of door één of twee zangers en 
het orgel of een klein muziekteam met maximaal 3 zangers die op drie 1,5 meter van de 
anderen staan (let op: extra ruimte nemen i.v.m. zingen) en waarbij er in de richting van 
de zang in elk geval 3 meter vrije ruimte is. Voor alternatieven verwijzen we naar 
www.steunpuntliturgie.gkv.nl/zingen-en-gemeentezang-in-tijden-van-corona/      en     
https://cgk.nl/zou-ik-niet-van-harte-zingen  .  

Omdat de aula van het Ichthus niet kwalificeert als kerk met uitstekend ventilatie systeem zal er 
niet door de gemeente worden gezongen in de dienst. Het combo zal de liederen spelen en 
zingen. De bezoekers kunnen wel “mee neuriën”. 
Het combo staat op voldoende afstand van de bezoekers.
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4.2.3 Collecteren
Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. Een goed 
alternatief is het gebruik van een collecte-app. Mogelijk alternatief is de plaatsing van 
collecteschalen bij de uitgang. Let op: hierbij kan filevorming ontstaan. 
Beschrijf ook de procedure voor het tellen van geld. 

Het geven aan het collectedoel zal op 3 manieren mogelijk zijn:
 Via de gemeente-app
 Via de whats-appgroep dmv een tikkie
 Via de collectezak. Er zullen twee mensen bij de uitgang staan zodat bij langslopen 

gegeven kan worden. Bij voorkeur staan hier kinderen onder de 12 jaar, onder 
supervisie van de diaconie. Wanneer er volwassenen staan, zullen ze een mondkapje op
hebben.

Het tellen van het geld gebeurt op 1,5m afstand. Na afloop desinfecteren de tellers hun handen 
met handalcohol.

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting
Indien u ervoor kiest om deze mogelijkheid te bieden, dan hier beschrijven hoe dit binnen 
de richtlijnen wordt vormgegeven. Geef op het kerkplein en in de hal bijvoorbeeld met 
markeringen aan dat mensen anderhalve meter afstand houden. Ook bij het inschenken 
en uitdelen van koffie en thee. Zorg ook voor naleving van deze regel.

Helaas staat Ichthus niet toe dat er koffiegedronken kan worden. Wilt u iemand spreken, doe 
dat dan op het plein waar voldoende ruimte is en bewaar de 1,5 meter afstand.

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk
Is er vanaf de 1e fase oppas/kinderwerk? 

Ja, Is er een crèche en twee groepen kinderwerk. De groepen kinderwerk van ingedeeld van 
groep 1-4 en 5-8 van de basisschool.
Het kinderwerk start bij aanvang van de dienst. De kinderen gaan dus niet eerst naar de aula 
van het Ichthus. Voor kinderen die normaal gesproken naar “de Ark “ gaan kunnen de ouders 
de keuze maken hun kind naar de crèche of naar je jongste groep kinderwerk te brengen.

Is er vanaf de 2e fase oppas/kinderwerk? 
Hoe wordt dit georganiseerd.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand 
te houden. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. De 
1,5 meter tussen de jongere en de volwassene blijft wel van kracht.

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:

1. mensen zich welkom en uitgenodigd voelen;
2. we het zo organiseren dat we:
- mensen niet weg hoeven sturen;
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- niet met een kerkzaal zitten waar capaciteit mogelijk niet benut wordt.

Hier beschrijven hoe het uitnodigingsbeleid vorm krijgt. Denk daarbij aan:
- gemeenteleden;
- relaties van gemeenteleden (bijv. familie die op bezoek is, maar ook terugkerende 

bezoekers);
- gasten. 

Hoe nodigt u deze verschillende groepen uit? 

Per zondag worden drie wijken uitgenodigd. Omdat het niet zal voorkomen dat iedereen komt 
is het en reële verwachting dat we onder de 100 personen blijven, zeker omdat de personen die 
de dienst mogelijk maken niet meetellen

Hoe ziet het rooster eruit? 

Het rooster is gecommuniceerd middels een flyer die ook op de website te vinden is. Ook staat 
het rooster in de agenda.

Hoe moeten mensen zich vervolgens aanmelden? Hoe weet u wie er gaat komen? 
Denk aan gasten die u regelmatig mag verwelkomen. Wanneer zijn zij welkom? Hoe horen
zij dat? Hoe communiceert u dit met gemeenteleden? 
Wie is het centrale coördinatiepunt hiervoor? 

Graag willen we ook in deze Coronatijd gastvrij zijn. Gasten zullen zich wel ook moeten 
aanmelden vooraf. Via het algemene deel van de website is te zien bij welke buurtgroep het 
adres hoort. Komen ze er niet uit, dan zijn ze welkom om zich aan te melden op een 
willekeurige zondag.

Aanmelden voor het live bijwonen van een dienst dient te worden gedaan middels het bestellen 
van tickets.
Deze bestelmogelijkheid is te vinden in de agenda bij de betreffende dienst.
Per doelgroep selecteer je hier het aantal gewenste plaatsen en klik je op "Tickets bestellen".

Bij iedere dienst staat aangegeven welke buurtgroepen aan de beurt zijn.
Leden van de betreffende buurtgroepen worden geacht voor vrijdag 18.00 uur de gewenste 
tickets te hebben besteld.

Voor de doelgroep "Aula (tieners en volwassenen)" kunnen er maximaal 95 tickets worden 
uitgegeven.
Mocht dit aantal nog niet zijn bereikt op vrijdag om 18.00 uur dan mogen ook de overige leden 
vanaf dat tijdstip tickets bestellen.
Dit net zolang totdat het systeem aangeeft dat er geen tickets meer beschikbaar zijn.

De aanmeld mogelijkheid sluit iedere zaterdagochtend om 10.00 uur, daarna aanmelden is dus
niet meer mogelijk.
Dit geeft de verschillende werkgroepen de gelegenheid de organisatie af te stemmen op het 
aantal gereserveerde plekken.
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Mocht je tickets hebben besteld en deze toch willen annuleren stuur dan even een email naar 
Annelies van Langevelde

Laat het welkomstteam de bekende RIVM-vragen stellen: bent u verkouden, hebt u 
koorts… etc. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden.

Dit is niet verplicht onder de 100 personen.

Reserveren
Bij meer dan 100 bezoekers is vooraf reserveren verplicht. Suggesties voor 
reserveringssystemen vind u hier: wwwdiaconaalsteunpunt.nl/nieuws/kerkdiensten-
reserveren.

N.v.t. 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen
Het is noodzakelijk om in het gebruiksplan voorschriften op te nemen over 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.

- stem af met de oudere en kwetsbare gemeenteleden om te weten wat zij zelf 
willen; 

- halen en brengen: In de auto geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer 
meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.

- De online vieringen blijven voor deze groep gemeenteleden vooralsnog een 
middel om bij de erediensten betrokken te blijven.

In de nieuwsbrief wordt aangegeven dat mensen met vragen Annelies van Langevelde kunnen 
benaderen  

4.4 Taakomschrijvingen
4.4.1 Coördinatoren 
Voor iedere eredienst dienen een of meer coördinatoren te worden aangesteld. Zij 
ontvangen mensen en wijzen ze hun plek. Ze zien verder toe op de getroffen 
maatregelen.
Hoe zijn deze coördinatoren herkenbaar? Bijvoorbeeld hesje, badge, keycord. 
Waar staan ze? U kunt dit ook aangeven op een plattegrond.

Wellicht goed dat ( in ieder geval voor de eerste vier zondagen) twee personen beschikbaar zijn 
om de bezoekers uit te leggen wat precies de bedoeling als mocht dat niet duidelijk zijn? Er 
wordt een oproep gedaan aan de buurtgroep coördinatoren voor vrijwilligers. Daarnaast 
kunnen de verwelkomers worden ingezet. De coordinatoren zijnn herkenbaar aan het roze 
keycord. 

4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger 
Aangeven wie er aanwezig zijn namens de kerkenraad;
Er zijn in elke dienst in ieder geval een ouderling van dienst en 2 (hulp)diakenen aanwezig
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Hoe en waar consistoriegebed; 
Om half tien beginnen we de dienst met gebed met alle medewerkers. Hierbij zijn ook de 
aanwezige kerkenraadsleden aanwezig.

Er wordt geen handdruk aan de predikant gegeven, maar bijvoorbeeld een hoofdknik

4.4.3 Techniek
Aangeven hoe de techniek wordt georganiseerd. Denk aan:

 hoe op anderhalve meter van elkaar kan worden gewerkt; 
 hoe werken: denk aan bij binnenkomst desinfecteren / gebruik van plastic 

handschoenen;
 aangeven door wie en hoe aan het eind van de samenkomst de technische 

apparatuur wordt ontsmet, zoals mengpaneel, microfoons en standaards, 
orgeltoetsen en -registers, bijbel op preekstoel, laptops. 

De techniek is zo opgesteld dat de medewerkers hun taak op 1,5 meter afstand kunnen doen. 
Vooraf worden handen gewassen en/of ontsmet. 

4.4.4 Muzikanten
Beschrijven hoe de muzikanten of het muziekteam opereert. Waar ze zitten en hoe ze 
afstand houden van de gemeente. 

De muzikanten en zangers gebruiken het hele podium om voldoende afstand tot elkaar te 
kunnen houden. De zangers staan voor of naast de muzikanten, in ieder geval niet achter hen. 
De eerste rij met gemeenteleden zit op ten minste 5 meter afstand.
De voorganger staat voor het podium en gebruikt een eigen (loop)microfoon. 
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4.5 Tijdschema
Noteer hier het schema van acties voor de voorbereiding van een dienst. Tevens ook de 
acties na afsluiting van de dienst.

Wanneer Wat Wie
Zaterdag

avond  Ramen in de kerkzaal staan open om te 
ventileren

Koster

Zondag
Zondag 9:00 Deuren van het gebouw open 

Ventileren
Koster

Toiletten en deurklinken reinigen Is al gedaan
9:00u Banners klaarzetten

Voorganger en ouderling van dienst 
aanwezig

Gastheren/vrouwen

9.20 Gastheren/vrouwen aanwezig

9:00u Techniek aanwezig
9:00u Muziekteam aanwezig
9:30u Gebed voor de dienst Alle medewerkers 
10:00 aanvang dienst
11.10 Afsluiting dienst

Ventileren
Reinigen:
- stoelen en tafels
- toiletten en deurklinken reinigen

- Worden door de 
bezoekers zelf gereinigd
- worden gereinigd door
de schoonmaakdienst

Reinigen mengtafel, microfoons, laptop Techniek team
Zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 
open

Koster
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5 Besluitvorming en communicatie
5.1 Besluitvorming 
Dit gebruiksplan dient door de kerkenraad te worden vastgesteld. Geef hier aan hoe. 

Het protocol is vastgesteld op 4 september. Zodra de pilot is afgelopen en wordt voorgezet voor
langere tijd wordt het plan waar nodig herzien. Dit kan ook al eerder als aangepaste 
maatregelen van het RIVM hierom vragen.

5.2 Communicatie:  
Op welke manier wordt de inhoud van dit gebruiksplan gedeeld? 

Bij de plek waar je kunt aanmelden voor de dienst staat een link naar dit document.
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6 Overige bijeenkomsten, 
vergaderingen en bezoekwerk

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen
Hoewel het ernaar uitziet dat binnenkort weer meer activiteiten mogelijk zijn, is het goed 
om per activiteit na te gaan of het handig is die (al) te plannen. Daarom geldt bij alle 
activiteiten het volgende: 

- Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: dan kiezen we voor digitaal. 
- Als we elkaar fysiek ontmoeten, dan vergaderen we in een ruimte waar we de 

regels kunnen naleven. We richten de zaal zo in, dat deelnemers op tenminste 
anderhalve meter afstand van elkaar kunnen plaatsnemen. Daar letten we ook op 
bij het gebruik van consumpties.

Waar het gaat om fysieke ontmoetingen zoals vergaderingen etc. is er het advies die in 
het kerkgebouw te houden, omdat daar de maatregelen genoemd in het gebruiksplan 
rond hygiëne gelden. Ook als het om kleinschalige vormen van groepswerk gaat, kan het 
kerkgebouw ook daarvoor ingezet worden als ruimte om bijeen te komen.  

6.2 Bezoekwerk
Voor afspraken over bezoekwerk verwijzen we naar de laatste versie van het Protocol 
erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten 
(www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol)
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