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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  
Hier beschrijven we de algemene doelstellingen en functies van het gebruiksplan. 

 

2.1 doelstelling in het algemeen 
Met dit gebruiksplan willen we: 

• bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. 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 september worden maximaal 150 mensen toegelaten om de erediensten bij 

te wonen. 
 

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, evenals mensen die tot een risicogroep behoren; 

• 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. 

 



3 gebruik van het kerkgebouw 
Dit hoofdstuk bevat enkele basisgegevens met betrekking tot (het gebruik van) het 
kerkgebouw. Zoals: de beschikbare ruimte van het kerkgebouw en hoe we de 
anderhalvemetermaatregel in de kerkzaal willen organiseren. 

 

3.1 gebruik kerkzalen  
Het protocol gaat uit van de ‘anderhalvemeter’ tussen bezoekers. Het is in ons kerkgebouw 
goed mogelijk om én anderhalve meter afstand te houden én 150 personen in het gebouw te 
ontvangen. Het gebouw brengt derhalve geen extra beperkingen mee voor het maximum 
aantal personen. De Noordverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
(VNOG) 1 juli 2020 staat meer dan 100 kerkgangers toe. Vanaf 1 september mogen 
maximaal 150 personen de erediensten bijwonen. 

De overheid maakt ook voor kerken een uitzondering door medewerkers uit te sluiten van het 
maximum aantal bezoekers. Onder ‘medewerkers’ wordt verstaan een ieder die rond de 
bijeenkomst een rol vervult, namelijk de voorganger, de kerkenraadsleden, de koster, de 
organist, BHV’ers en de mensen van de techniek. 

 

3.1.1 plaatsing in de kerkzaal 
De kerkzaal heeft vaste banken. De banken worden om en om gebruikt, zodat telkens één rij 
leeg is. Op die manier wordt een afstand tussen mensen die achter elkaar zitten bereikt van 
160 centimeter. 

- Wie in het middenblok als eerste in een rij plaatsneemt (alleen of als gezin), loopt 
zoveel mogelijk naar het midden van de rij. De volgende personen vullen dan op in de 
richting van het pad.  

- Wie in een zijblok als eerste in een rij plaatsneemt (alleen of als gezin), loopt zoveel 
mogelijk naar de kant van de muur. De volgende personen vullen dan op in de richting 
van het pad.  

- De zitplaatsen op de hoek van een rij aan de kant van de brede paden, worden niet 
gebruikt om voldoende afstand te houden tot mensen die door paden lopen.  

- De paden langs de muren (aan de zijkant van de kerkzaal) worden alleen gebruikt bij 
het verlaten van het kerkgebouw. 

- Huisgenoten zitten bij elkaar. Tussen de overige mensen die in dezelfde rij 
plaatsnemen, zitten steeds 3 vrije plaatsen.  

- De beschikbare ruimte is voldoende. Dat geldt ook als met ingang van 1 september 
150 kerkgangers in een kerkdienst aanwezig mogen zijn. Om die reden verzoeken wij 
de kerkgangers om niet onnodig krap te gaan zitten. 

- De kerkenraadbanken voorin de kerkzaal worden gebruikt met inachtneming van de 
vereiste afstand. De overige aanwezige kerkenraadsleden nemen plaats in de 
kerkbanken. 

 

3.1.2 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 
In het algemeen geldt: 

• wij geven voor iedere bezoeker duidelijk aan waar hij/zij kan zitten; 
• huisgenoten mogen bij elkaar zitten;  
• het maximum aantal bezoekers in het gebouw is beperkt. Wij zorgen dat het aantal 

toegestane aanwezigen niet wordt overschreden. Zie daarvoor paragraaf 4.3 
Uitnodigingsbeleid; 



• het maximum aantal betreft het totaal aantal kerkgangers in het gebouw, exclusief de 
in 3.1 genoemde ‘medewerkers’. 

 

stappen:  

1. de kerkzaal biedt plaats aan 500 mensen. De capaciteit van de kerkzaal in een 
anderhalvemeter-opstelling is circa 200 mensen. Met maximaal 150 bezoekers (vanaf 
1 september) blijven we ruimschoots hieronder; 

2. bij het bepalen van het aantal gemeenteleden dat we kunnen uitnodigen of die zich 
kunnen aanmelden houden we per 1 september een aantal aan van circa 150 mensen. 
Zie ook paragraaf 4.3. 

 

3.1.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  
Beschrijf hier de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen. 

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik 
per 1 september 

kerkzaal  kerkdiensten  
500 zitplaatsen / 
circa 300 m2 
oppervlakte 

kerkdiensten (max. 
2 op zondag); 
maximaal 150 
zitplaatsen 

consistorie  
(zaal 1) 
 
 

kerkenraad voor de 
dienst, 
vergaderzaal 

ouderling + diaken 
+ ouderling-
kerkrentmeester + 
voorganger 
  
voor overige 
doelen: maximaal 
6 personen 

grote zaal  
(zaal 4) 

diverse functies maximaal 25 
personen, gebruik 
in overleg met 
koster 

zaal 2 
 

diverse functies maximaal 12 
personen, gebruik 
in overleg met 
koster 

zaal 3 
 

diverse functies maximaal 20 
personen, gebruik 
in overleg met 
koster 

zaal 5 
 

Niet gebruiken  

 



4 concrete uitwerking  
In dit onderdeel van het gebruiksplan wordt voor een aantal aspecten keuzes gemaakt. 

 

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 
 

4.1.1 routing 
• bij binnenkomst kan mensen worden gevraagd naar de gezondheid;  
• mensen kunnen de kerk en de kerkzaal binnenkomen en weer verlaten via de 

gebruikelijke deuren. Er wordt – behoudens noodsituaties – geen gebruik gemaakt van 
nooduitgangen om de instroom en uitstroom te bevorderen; 

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

 

binnenkomst van kerk en kerkzaal 

• de deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te 
raken. 

• de kerkgangers gaan direct de kerkzaal binnen en blijven niet buiten op het plein of in 
de hal met elkaar praten. 

• desinfecterend middel staat in de hal op twee statafels met dispensers. 
• de garderobe wordt niet gebruikt: jassen worden meegenomen in de kerkzaal 
• mensen krijgen hun plek toegewezen met behulp van koster en kerkenraadsleden. De 

banken die wél in gebruik zijn, zijn duidelijk te herkennen doordat de niet in gebruik 
zijnde banken worden voorzien van een A4 met een tekst met die mededeling. 

 

tijdens de dienst 

Om optimaal te ventileren, wordt intensief gebruik gemaakt van het luchtverversingssysteem. 
Dit systeem voert lucht uit de kerkzaal af en voert verse lucht van buiten aan. Er is dus geen 
sprake van ongewenste circulatie van lucht in de kerkzaal. 

 

verlaten van de kerk 

• om te vermijden dat bij het verlaten van de kerkzaal opstoppingen ontstaan, verlaten 
eerst degenen die in de zijblokken zitten de kerkzaal. Zij maken daarbij zoveel 
mogelijk gebruik van de paden langs de zijmuren. Daarna verlaten degenen die in het 
middenblok zitten de kerkzaal, zij maken gebruik van de brede paden. 

• iedereen wordt nogmaals verzocht om niet in de hal of buiten met elkaar te blijven 
praten. 

 

tussen de diensten 

Tussen de diensten worden de markeringen op de banken gewijzigd, zodat in de tweede 
dienst de banken worden gebruikt die in de eerste dienst níet in gebruik waren. 

 

4.1.2 gebruik van kerkplein en ontvangsthal 
Zie boven. 



 

4.1.3 garderobe 
Zie boven. 

 

4.1.4 parkeren 
Bijzondere aanwijzingen voor het parkeren zijn niet nodig. 

 

4.1.5 toiletgebruik  
Beperk het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum, door mensen te stimuleren om 
thuis naar de wc te gaan. In uitzonderingssituatie zijn toiletten beschikbaar. De toiletten 
worden vaker dan gebruikelijk schoongemaakt en op de wastafels in de toiletten is 
desinfecterende gel aanwezig. 

 

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

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; 
• gebruik de desinfecterende handgel die in de hal op twee statafels staat. 

 

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. 

 

heilig avondmaal 

In de maand juni en september zou het avondmaal worden bediend. Gelet op de situatie heeft 
de kerkenraad besloten om dit niet te laten doorgaan. In de maand november zou het 
avondmaal normaliter weer bediend worden. De kerkenraad zal tijdig een besluit nemen over 
de vraag of dit dan verantwoord is. 

 

heilige doop 

De doop wordt bediend op een wijze die past binnen de instructies van de zijde van de 
Protestantse Kerk in Nederland. De kerkenraad ziet het ambt van predikant als contactberoep, 
wat meebrengt dat hij binnen de voorgeschreven afstand van 1,5 meter mag komen als dat 
nodig of wenselijk is. 

 



4.2.2 Zang en muziek 
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zang en muziek worden vormgegeven door 
twee zangers die daarvoor worden benaderd, ondersteund door het orgel. Gemeenteleden die 
op de voorste kerkbank plaatsnemen mogen meezingen.  

 

4.2.3 Collecteren 
Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. In plaats daarvan 
wordt gebruik gemaakt van een collecte-app. Bij het verlaten van de kerkzaal na de dienst is 
er de gelegenheid uw gaven te deponeren in de collectezakken die in de hal van de kerk 
staan. Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid van rechtstreeks storten op de 
bankrekeningen van de diaconie, de kerkrentmeesters en de zendingscommissie. 

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 
Gelet op de voorschriften van het RIVM blijft dit achterwege. 

 

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 
Er is weer kinder oppas de kinderen worden ook opgegeven, de kinderen gaan niet eerst naar 
de kerk maar direct naar de oppas. 

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 
Een uitnodigingsbeleid is nodig omdat het potentiële aantal bezoekers groter is dan het 
toegestane maximum voor het gebouw (in de huidige situatie). Het doel is dat mensen zich 
welkom en uitgenodigd voelen en dat we het zo organiseren dat we mensen niet hoeven 
wegsturen. 

Het uitnodigingsbeleid krijgt als volgt vorm: (zie tekst website) 

• alleen gemeenteleden worden uitgenodigd. Een uitzondering kan worden gemaakt 
voor bijzondere diensten, zoals doopdiensten of een dienst waarin openbare 
belijdenis van het geloof wordt afgelegd. 

• uitnodigingen zullen per wijk worden gedaan. In een kerkdienst zijn dus 
vooralsnog mensen uit 2 wijken aanwezig. Zij zullen zich moeten aanmelden via 
https://wapenveld.kerkreservering.nl 

• de uitnodigingen worden op tijd verstuurd door middel van een brief of een extra 
uitgave van het informatieblad. 

• het coördinatieteam in de hal van de kerk kan de bekende RIVM-vragen stellen: 
bent u verkouden, hebt u koorts… etc. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet 
betreden. 

 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 
In dit gebruiksplan worden voorschriften opgenomen over hoe om te gaan met ouderen (70+) 
en mensen met een kwetsbare gezondheid. Op basis van de voorschriften van het RIVM (te 
vinden op www.rivm.nl) raden we in september de gedefinieerde risicogroepen af om deel te 
nemen aan de erediensten.  

Wat betreft het halen en brengen van gemeenteleden (kerkauto): de richtlijnen van het RIVM 
laten vooralsnog geen ruimte om gemeenteleden, anders dan eigen gezinsleden, met de auto 
te halen en te brengen voor de erediensten. De online vieringen blijven voor deze 
gemeenteleden vooralsnog het middel om bij de erediensten betrokken te blijven. 

 



4.4 taakomschrijvingen 
 

4.4.1 coördinatoren, coördinatieteam 
Voor iedere eredienst dienen een of meer coördinatoren te worden aangesteld, namelijk de 
koster en twee kerkrentmeesters. Zij ontvangen mensen in de hal en wijzen ze hun plek. Ze 
zien verder toe op de getroffen maatregelen. Zij zijn herkenbaar gekleed als ambtsdrager. 

 

4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 
• aanwezig zijn de voorganger en (andere) leden van de kerkenraad, namelijk een 

ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester; 
• het consistoriegebed vindt plaats in de consistorie; 
• er wordt geen handdruk gegeven, maar bijvoorbeeld een hoofdknik. 

 

4.4.3 techniek 
De medewerkers van de techniek houden zich aan het volgende: 

• ze werken op anderhalve meter van elkaar;  
• hygiëne: bij binnenkomst desinfecteren / gebruik van plastic handschoenen; 
• aan het eind van de samenkomst wordt de technische apparatuur zoveel mogelijk 

ontsmet, zoals mengpaneel, microfoons en standaards, laptops.  

4.4.4 organisten 
De organist neemt zijn plaats in achter het orgel. Dan is sprake van voldoende afstand tot de 
gemeente.  

 

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 
zondag Middag/avond   
9:00u 14.00u/ 18.00u deuren van het gebouw open  

ventileren 
koster 

  toiletten en deurklinken reinigen  
9:00u 14.00u/ 18.00u coördinatoren aanwezig 

banners klaarzetten 
koster en 
kerkrentmeesters 

9:00u 14.00u/ 18.00u techniek aanwezig  
9:15u 14.15u/ 18.15u organist aanwezig  
9:30u 14.15u/ 18.30u aanvang dienst  
10:45u 15.45u/ 19.45u afsluiting dienst  
  ventileren koster 
  toiletten en deurklinken reinigen koster 
  reinigen mengtafel, microfoons, 

laptop 
techniekteam 

  zaal afsluiten koster 
 



5 besluitvorming en communicatie 
5.1 Besluitvorming  
Dit gebruiksplan is door de kerkenraad vastgesteld op 4 juni 2020 en aangevuld op 1 juli 
2020 en 1 september 2020. 

 

5.2 Communicatie 
De inhoud van dit gebruiksplan wordt per brief aan de gemeente meegedeeld en wordt tevens  
vermeld op de website van de gemeente. 



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:  

• met ingang van 1 juni 2020 wordt fysiek vergaderd als de noodzaak daartoe bestaat. 
We vergaderen 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. Bijeenkomsten en vergaderingen met meer deelnemers dan in de zaal 
van het verenigingsgebouw plaats kunnen nemen, vinden in de kerkzaal plaats. Het 
gaat hier om activiteiten die passend zijn bij de kerkzaal. 

• Het gebruik van consumpties (koffie, thee, limonade) gaat in overleg met de koster. 
• Vanzelfsprekend wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen en andere regels van de 

kant van de overheid die per gebouw en/of per ruimte gelden. 
• Van de organisatie van een vergadering of kring wordt een lijst gevraagd met daarop 

naam en telefoonnummer van de deelnemers aan de activiteit. Deze lijsten mag zelf 
aangeleverd worden of zijn te verkrijgen via de koster en worden gearchiveerd met in 
achtneming van de privacyregels  

• De voorzitter van een vergadering of de leider van een kring kan de deelnemers 
vragen zich vooraf aan te melden. 

 

6.2 Bezoekwerk 
Bezoekwerk geschied in overleg met de mensen die bezocht worden. 

 


