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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 verant-
woordelijkheid 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 sa-

menkomsten 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 veiligheids-
regio.  

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.  

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, rou-

ting 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, evalu-
eren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan 
regelmatig   

actualiseren.  
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3. Gebruik van het kerkgebouw 

3.1. Meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag  
Op de zondagen vanaf 14 juni wordt er elke zondag 1 dienst georganiseerd. 

3.1.1 Aanvangstijden voor verschillende diensten 
De dienst vangt aan om 09:30 uur. 

3.2 Gebruik kerkzaal  
In de kerkzaal kan maximaal aan 30 personen plaats worden geboden. 

3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal 
De kerkzaal van de kerk is deels met vaste banken en deels met rijen stoelen.  
Alle zitplaatsen zijn aangegeven met een kaart op de zitplaats. Er mag alleen op een 
kaart  
worden plaats genomen. Uw zitplaats wordt bij binnenkomst aan u toegewezen door 
de, in de kerkzaal aanwezige coördinator. 

3.2.2 Capaciteit in een anderhalve meter situatie 
• Voor iedere bezoeker is een duidelijke zitplaats aangegeven. 
• Huisgenoten mogen naast elkaar zitten. 
• Het maximum aantal bezoekers in het gebouw is beperkt tot 30. 
• Het maximum aantal gasten betreft  24 kerkgangers in het gebouw. Naast 

deze 24 personen zullen er ook nog 6 leden van het kerkteam (koster, ouder-
ling, diaken, dominee, organist, coördinator) aanwezig zijn. 
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4. Concrete uitwerking  

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 

4.4.1. Routing 
• Bij binnenkomst ligt een exemplaar van dit gebruiksplan ter inzage in de hal 

van de kerk. 
• De kerkzaal kan via de normale route worden betreden.  
• De coördinator wijst de zitplaats aan, dit zal vanaf voren naar achteren plaats 

vinden, en eerst de plaatsen aan de buitenkant tegen de muur, vervolgens 1 
rij langs het gangpad, als laatste de rij aan de andere zijde van het looppad. 

• Mensen van 1 huishouden kunnen naast elkaar plaatsnemen. 
• Na afloop van de dienst geeft de coördinator hoe en wanneer de kerkzaal via 

de nooduitgang wordt verlaten. 
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Binnenkomst van kerk en kerkzaal 
• De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken hoeven aan te ra-

ken. 
• Desinfecterend middel staat in de hal van de kerk. 
• De garderobe wordt niet gebruikt, jassen worden meegenomen in de kerk-

zaal. 

Verlaten van de kerk 
• Na afloop van de dienst geeft de coördinator hoe en wanneer de kerkzaal via 

de nooduitgang wordt verlaten. 
• Bij het verlaten van de kerk wordt een ieder verzocht opstoppingen te ver-

mijden. 
• Iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven pra-

ten. 
• De kerkzaal wordt via de nooduitgang verlaten. 

4.4.2. Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 
Ga niet met elkaar praten, dit zorgt voor opstoppingen. 

4.4.3. Garderobe 
De garderobe wordt niet gebruikt, deze is met lint afgeschermd. 

4.4.4. Parkeren 
n.v.t. 

4.4.5. Toiletgebruik  
Een ieder wordt verzocht toiletgebruik te beperken. Het toilet wordt na de dienst 
gereinigd. 

4.4.6. Reinigen en ventileren 
• De lessenaar, spreekgestoelte, stoelen, tafels, toiletten en deurklinken e.d. 

worden  
direct na de dienst gereinigd.  

• De kerkzaal wordt voldoende voor en na de kerkdienst geventileerd.  

4.2. Gerelateerd aan de samenkomst 

4.2.1. Gebruik van de sacramenten 
n.v.t. 

4.2.2. Zang en muziek 
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. De taakgroep Vieren zal samen 
met de  
voorganger een alternatief verzorgen voor de samenzang. 

4.2.3. Collecteren 
Collecteren wordt middels schalen bij de uitgang verzorgd door het College van Dia-
kenen. 

4.2.4. Koffiedrinken en ontmoeting 
n.v.t. 

4.2.5. Kinderoppas en KinderKring 
Deze starten weer vanaf 16 augustus en zijn op dit moment nog niet van toepassing. 
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4.3 Uitnodigingsbeleid 

4.3.1 Aanmelden kerkdienst 
• Reserveren voor een plaatsje in de kerkdienst kan door een mail te sturen 

naar  
kerkdienst@pgderegenboog.nl of te bellen naar telnr. 06-19013258,  

•  voor de eerst volgende zondag kan tot vrijdag 17.00 uur.  
• Wanneer er meer dan 24 aanmeldingen zijn, wordt er vervolgens geloot uit de  

aanmeldingen. De mensen die zijn ingeloot, krijgen een definitieve  
uitnodiging = bevestiging, per mail voor zaterdag 12.00 uur.  
Wanneer men telefonisch heeft gereserveerd en ingeloot is, worden deze 
mensen voor zaterdag 12.00 uur teruggebeld. 

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. 

2. Ouderen en kwetsbare mensen 
• Voor deze groep wordt geen extra beleid gemaakt.  

4. Taakomschrijvingen 
 
4.4.1 Coördinatoren  
Voor iedere eredienst dient er een coördinator te worden aangesteld. Hij ontvangt de 
mensen buiten op het looppad van de kerk en stelt de bekende vragen: bent u ver-
kouden, hebt u koorts… etc. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden.  
De coördinator of de koster wijst de mensen hun plek in de kerkzaal. Hij ziet verder 
toe op de getroffen maatregelen.  

4.2. Kerkenraad, diaconie en voorganger 
• Elke zondag is er een voorganger, ouderling van dienst en een diaken aanwe-

zig.  
• De kerkenraad betreedt en verlaat de kerk via de nooduitgang.  

Zij worden daartoe geroepen door de coördinator.  
• Er wordt geen handdruk gegeven, echter een hoofdknik 

4.3. Techniek 
• De ouderling van dienst is tevens lector en gebruikt de lessenaar. De dominee 

gebruikt het spreekgestoelte.  

• De koster bedient de techniek en zorgt dat na de dienst het spreekgestoelte, 
lessenaar, e.d. worden gereinigd. Daarin door het kerkteam bijgestaan.  

!8

mailto:kerkdienst@pgderegenboog.nl


Versie 1.0 – 26 mei 2020

4.5 Tijdschema 
Hieronder staat het schema van acties voor de voorbereiding van een dienst. 
Tevens ook de acties na afsluiting van de dienst. 

Wanneer Wat Wie

Zondag

Zondag 9:00u Deuren van het gebouw open.  
Ventileren.

Koster

Toiletten schoon en deurklinken 
reinigen.

9:00u Coördinator aanwezig. 
Werkafspraak maken met koster.

Koster/Coördinator

9:30u Aanvang dienst.

10:15u Afsluiting dienst.

Ventileren.

Reinigen na de dienst: 
- stoelen en tafels 
- toiletten en deurklinken 
In de daaropvolgende week: 
-hele kerkzaal

Koster/kerkteam
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