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van deze richtlijnen.  

 

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

zodra hier aanleiding voor is. 

versie 1.1 (29-06-2020) 
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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 (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 (exclusief ‘medewerkers’) gehouden worden. We gebruiken deze 

periode als oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen;  

● We bereiden ons voor op het mogelijk opschalen per 1 juli van het aantal 

bezoekers naar een maximum van 100 personen (exclusief ‘medewerkers’) in 

het gebouw.  

 

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 

 

3.1 meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag  

Op zondagen en kerkelijke feestdagen worden ’s morgens om 10.00 uur kerkdiensten 

gehouden door de Kerk in Nesselande.  

De praise en gebeds- en Re:Sound diensten worden in de avond gehouden om 19.00 / 

19.30 uur. 

 

In de middag wordt om 14.00 uur een dienst gehouden door Christ4U.  

 

Deze dienst van Christ4U valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Kerk in 

Nesselande. Dit zijn 2 kerken die dezelfde zaal huren. 

 

Tussen de diensten is er voldoende tijd om de gebruikte ruimten goed te ventileren. 

 

3.2 gebruik kerkzalen  

 

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal 

De vieringen vinden plaats in een multifunctionele zaal, welke door middel van een 

scheidingswand in 2 aparte ruimtes gedeeld kan worden. Tijdens de kerkdiensten is 

deze wand open. Er is een vaste plek voor de medewerkers van de kerkdienst, zoals 

predikant, ouderling, muzikanten en technici. De zaal wordt verder ingericht met losse 

stoelen. 

 

3.2.2 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 

De stoelen worden op anderhalve meter afstand klaargezet op basis van de 

aanmeldingen. Stoelen van huisgenoten worden naast elkaar gezet, de afstand tot de 

overige gemeenteleden is anderhalve meter. De looppaden tussen de stoelen zijn 

minimaal 3 meter.  

 

3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

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

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast 

gebruik per 1 

juni 

Aangepast 

gebruik per 1 juli 

kerkzaal  

MF1+MF2 

kerkdiensten en 

gemeentevergaderingen 

200 zitplaatsen 

oppervlakte 

30 zitplaatsen + 

zitplaatsen voor 

medewerkers  

 

 

Gemeentebijeen-

komsten tot 30 

personen 

Max. 100 

zitplaatsen + 

zitplaatsen voor 

medewerkers 

 

Gemeentebijeen-

komsten tot 75 

personen 

MF2 Vespers, 

gemeentebijeenkomsten 

Vergaderingen en 

bijeenkomsten 

tot 15 personen 

Vergaderingen en 

bijeenkomsten tot 

15 personen 

De Spil kerkenraad voor de 

dienst 

vergaderzaal voor o.a. 

kerkenraad 

ouderling + 

diaken + 

voorganger + 

zangleider. 

ouderling + diaken 

+ voorganger + 

zangleider. 

  



Versie 1.0 – 09 juni 2020 

5 

 

  

 

Kinderdienst 

ruimte 

Kinderdienstruimte voor 7 

groepsleiders en 70 

kinderen 

Kinderdienst 

online 

kinderdienst voor 

25 kinderen en 2 

leiders 

oppas 2 volwassenen en 8 

babies/peuters 

Geen oppas Oppas, 1 

volwassene en 4 

kinderen. 
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4 concrete uitwerking  

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

4.1.1 routing 

Vanaf de entree zal een gemarkeerde looproute uitgezet worden die door 

de hal naar de trap gaat en van de trap naar de kerkzaal. De kerkzaal 

wordt klaargezet conform onderstaande plattegrond.  

 

 

 
 

In de kerkzaal is de routing aangegeven middels pijlen 

 

 

binnenkomst van kerk en kerkzaal 

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

hoeven aan te raken. 

● Bij de entree staat handgel 

● De plaats van de garderobe staat in de hal. Voor de garderobe worden 

ook anderhalve meter markeringen aangegeven. 

● Gemeenteleden worden ontvangen door het gastvrijheidsteam. Dit team 

vraagt volgens de RIVM voorschriften naar de gezondheid (zie 

vragenlijst) en wijst de gemeenteleden de route naar de kerkzaal. 

Tevens wijzen ze de gemeenteleden erop direct naar de kerkzaal te gaan 

en wordt hen verzocht om niet met elkaar te blijven praten . 

● Bij de kerkzaal wordt door de koster de looproute en de vooraf 

ingedeelde plaatsen gewezen. 

● Bij de kerkzaal zijn handgel en schoonmaakdoekjes aanwezig. 

● Het gebruik van de lift is alleen toegestaan indien nodig. De lift mag door 

1 persoon tegelijk gebruikt worden. Bij huisgenoten door 2 personen. 

verlaten van de kerk 

● De koster geeft na het einde van de dienst per rij aan dat de 

gemeenteleden de zaal mogen verlaten. Ook hier dient de looproute 

gevolgd te worden.  

● Predikant en ouderling stellen zich in de hal op om de gemeente te 

begroeten. 
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● iedereen wordt nogmaals verzocht om niet voor/ bij de uitgang met 

elkaar te blijven praten. 

 

4.1.2 Gebruik van ontvangsthal 

De ontvangsthal wordt enkel gebruikt om de gemeenteleden welkom 

te heten en gebruik te laten maken van de garderobe.  

 

4.1.3 garderobe 

De garderobe bestaat uit 2 verrijdbare kapstokken die op ruimte afstand 

(minmaal 3 meter) van elkaar gezet worden. Bij de kapstokken wordt een 

anderhalve meter markering op de vloer aangebracht 

 

4.1.4 toiletgebruik  

Aan de gemeenteleden wordt gevraagd de toiletten alleen indien absoluut 

noodzakelijk te gebruiken. Het toiletblok op de begane grond wordt afgesloten, 

alleen de toiletten op de verdieping kunnen worden gebruikt. 

Zowel voor als na de dienst worden de toiletten, wasbakken en kranen 

gereinigd.  

In de toiletten worden extra reinigingsmiddelen gezet (handgel / doekjes) 

 

4.1.5 reinigen en ventileren 

De kerkzaal wordt vanaf 8.30 uur geventileerd door het openzetten van de 

schuifdeuren. De zaalopbouwers zetten de zaal gebruiksklaar voor de 

kerkdienst. Na het klaarzetten van de ruimte nemen zij de stoelen, katheder, 

bar, deurkrukken, trapleuning, liftknopjes af met een reinigingsdoekjes. 

Gedurende de kerkdienst wordt de zaal geventileerd door het openhouden van 

minimaal 1 schuifdeur 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 

 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten 

Ten aanzien van de sacramenten volgt de KiN de adviezen van de PKN. 

 

Avondmaal 

De viering van het avondmaal vindt op gebruikelijke wijze plaats. Dat wil zeggen 

dat de zaal wordt ingericht met tafels waar stoelen rond staan. Ook hier wordt 

rekening gehouden met looppaden van voldoende breedte en anderhalve meter 

afstand tussen de stoelen. 

Op de tafels worden cupjes met wijn en sap klaargezet. Het gesneden brood 

wordt op een schaal op tafel gezet. Deze schaal wordt niet rondgegeven maar 

elk gemeentelid neemt hiervan een stukje. 

 

De kerkenraadsleden die brood en wijn klaarzetten voor de dienst nemen ook 

hygiëne maatregelen. Werkbladen worden vooraf gereinigd en bij het snijden 

van het brood en inschenken van de wijn worden plastic handschoenen 

gedragen. 

 

Doop / zegening 

De KiN beroept zich op 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. De KiN acht dit van toepassing op de aanwezige predikant tijdens de 

kerkdienst. 
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Op grond van deze ontwikkeling zien wij ruimte om predikant/voorganger te 

beschouwen als contactberoep. Het gaat hierbij om het verrichten van 

liturgische handelingen (‘bepaalde functie’) 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 

Tijdens de diensten is alleen zang door de zangleiders mogelijk. Vooralsnog is 

gemeentezang niet mogelijk. De onderlinge afstand tussen de muzikanten is anderhalve 

meter. De afstand tussen de Zangleiders en de gemeenteleden is minimaal 4 meter. 

Vooralsnog zullen er geen blaasinstrumenten tijdens de dienst gebruikt worden. 

Meeneuriën met de muziek met gesloten mond door gemeenteleden is toegestaan. 

 

4.2.3 Collecteren 

Voor het collecteren wordt gebruik gemaakt van een collecte app. Er wordt tijdens de 

dienst niet met collectezakken rondgegaan. Voor gemeenteleden die gebruik maken van 

collectebonnen zal bij de uitgang een collecteschaal staan. Aan de gemeente wordt 

gevraagd om geen contanten te geven. 

De ouderling/diaken die de collecteschaal leegt zal dit met handschoenen doen. 

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Gelet op de voorschriften van het RIVM zal er voorlopig geen ontmoetingsmoment met 

koffie zijn. 

 

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 

Na 1 juli zal er ook weer oppas en kinderdienst gehouden worden. De kinderen bij de 

oppas worden voor de dienst door één ouder naar de oppasruimte gebracht en na de 

dienst weer gehaald. 

De aanwezige kinderen in de dienst van de basisschoolleeftijd gaan na het kinderlied 

naar de kinderdienstruimte. Dit onder begeleiding van 2 volwassenen. De kinderen 

komen niet terug naar de dienst, maar wachten na de dienst boven aan de trap op hun 

ouders. 

Format gebruiksplan 

Tussen vrijwilligers en kinderen zal zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 

Ook in de ruimtes voor de kinderdienst en oppas wordt zo veel mogelijk geventileerd en 

worden tafels, deurkrukken, stoelen voor en na de kinderdienst gereinigd. 
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4.3 Uitnodigingsbeleid 

 

De gemeenteleden worden (na 1 juli, indien de verruiming van het aantal toegestane 

aanwezigen doorgaat)per wijkteam uitgenodigd om deel te nemen aan de kerkdiensten. 

Zij dienen voor de aangegeven datum bevestigd hebben of zij aanwezig zijn. Dit zal 

gaan door een online ticketsysteem. Er zal 90% van de maximale capaciteit worden 

uitgenodigd zodat we ook gastvrij kunnen zijn voor eventuele gasten. Gemeenteleden 

wordt verzocht van te voren aan te geven met hoeveel personen zij komen en 

eventueel de leeftijd van de kinderen. Ook zijn gasten welkom in de dienst. 

De uitnodiging geschiedt voornamelijk per email. Ook de coördinator van het wijkteam 

wordt gevraagd om de gemeenteleden uit te nodigen die geen gebruik maken van 

email. 

Bij de bevestiging van inschrijving van de dienst zullen ook gezondheidsvragen zoals 

opgesteld door het RIVM meegezonden worden zodat daar al notitie van kan worden 

genomen. 

De coördinatie van uitnodiging en deelname wordt verzorgd door de scriba. 

Ook alle technici, muzikanten en anderen die medewerking verlenen aan de dienst 

worden op de aanwezigheidslijst vermeld.Zo 

 

 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

Elk gemeentelid is welkom tijdens de diensten. Er zijn geen leeftijdsbeperkingen. 

Uitgangspunt is dat ouderen en mensen in een risicogroep op de hoogte zijn van de 

adviezen en voorschriften van het RIVM en hier ook naar handelen. 

 

4.4 taakomschrijvingen 

 

4.4.1 coördinatoren  

De hoofdcoordinator (koster) is herkenbaar door een gekleurd hesje. Het welkomsteam 

is herkenbaar door het keycord. 

 

4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 

Aanwezig bij de dienst vanuit de kerkenraad zijn een ouderling en een diaken. Het 

consistoriegebed vindt plaats in de spil. 

De gebruikelijke handdruk tussen predikant en ouderling wordt vervangen door een 

hoofdknik 

 

4.4.3 techniek 

De opstelling van de techniek is zoals gebruikelijk en staat aangegeven op de 

plattegrond. Het techniekteam bestaat per kerkdienst uit 4 personen. De onderlinge 

afstand is minimaal anderhalve meter. 

Het techniekteam draagt zelf zorg voor het schoonmaken van mengpaneel / laptops 

en microfoons, Dit gebeurt aan het einde van de dienst. Bij wisseling van 

microfoons worden deze ook tussentijds schoongemaakt 

 

4.4.4 muzikanten 

opstelplaats van de muzikanten staat aangegeven op de plattegrond. De onderlinge 

afstand is minimaal anderhalve meter en de afstand van de zangleiding tot gemeente is 

minimaal 4 meter. 
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4.5 tijdschema 

 

wanneer wat wie 

 zondag  

Zondag 8.30 Ramen/deuren in de kerkzaal staan 

open om te ventileren 

koster 

8.30 Inrichten kerkzaal en reinigen van 

stoelen, bar en katheder 

opbouwers 

8.30 techniek aanwezig 

muziekteam aanwezig 

 

9:00u gastheren/vrouwen aanwezig 

banners klaarzetten 

gastheren/vrouwen 

9:00 Banners/looproute klaarzetten koster 

10.00 Start kerkdienst  

10.05 Trapleuning, deurklinken reinigen koster 

11.15 afsluiting dienst  

 ventileren koster 

 reinigen: 

- stoelen en tafels 

- toiletten en deurklinken reinigen 

 

 reinigen mengtafel, microfoons, laptop techniekteam 

 zaal afsluiten  koster 
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5 besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  

Dit gebruiksplan is vastgesteld door de kerkenraad op 3 juni 2020. 

 

5.2 Communicatie 

De gemeenteleden worden per mail op de hoogte gesteld van dit werkplan. Daarnaast 

zal de het werkplan in de maandelijkse nieuwsbrief worden gepubliceerd alsook te 

downloaden via de website. 
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6 overige bijeenkomsten, 

vergaderingen en bezoekwerk 

 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

Gemeentebijeenkomsten tot 15 personen vinden plaats in 1 van de MF zalen. 

Bijeenkomst van grotere groepen vindt plaats in beide zalen. 

Ook bij de gemeentebijeenkomsten zullen alle ventilatie en hygienemaatregelen worden 

uitgevoerd. Ook wordt de anderhalve meterregel wordt in acht genomen. 

 

6.2 Bezoekwerk 

Op dit moment vindt er geen bezoekwerk bij senioren plaats. Er is een belteam die zeer 

frequent onze senioren belt en om te vragen hoe het gaat. 

Overig bezoekwerk door vindt alleen plaats als een ieder zich daar veilig bij voelt. Daar 

waar mogelijk zijn er ook online contacten. 
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Bijlage: 

Gezondheidsvragen te stellen aan gemeenteleden. 

 

1 Hebt u klachten van verkoudheid, hoesten, niezen? 

2 Hebt u koorts? 

3 Hebt u last van kortademigheid? 

4 Heeft een van uw huisgenoten de laatste dagen last gehad van deze klachten? 

5 Bent u de afgelopen 2 weken in contact geweest met iemand die besmet was door het 

coronavirus of daarvan werd verdacht? 

 


