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van deze richtlijnen.  

 

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

zodra hier aanleiding voor is. 

 



Gebruiksplan  -  Gereformeerde Kerk te Woerdense Verlaat 

2 

 

1 Inhoud 
 

 

2 doel en functie van dit gebruiksplan 4 

2.1 doelstelling in het algemeen 4 

2.2 functies van dit gebruiksplan 4 

2.3 Aantal bezoekers 4 

2.4 algemene afspraken 4 

3 gebruik van het kerkgebouw 5 

3.1 meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag 5 

3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten 5 

3.2 gebruik kerkzalen 5 

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal 5 

3.2.2 capaciteit in een anderhalve meter-situatie 5 

3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit 5 

4 concrete uitwerking 6 

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 6 

4.1.1 Routing 6 

4.1.2 Gebruik van kerkplein / ontvangsthal / uitdelen Weekbrief 8 

4.1.3 garderobe 8 

4.1.4 parkeren 8 

4.1.5 toiletgebruik 8 

4.1.6 reinigen en ventileren 8 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 8 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten 8 

4.2.2 Zang en muziek 9 

4.2.3 Collecteren 10 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 10 

4.2.5 Kindernevendienst en tienerdienst 10 

4.3 Uitnodigingsbeleid 10 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 10 

4.4 taakomschrijvingen 11 

4.4.1 coördinatoren 11 

4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 11 

4.4.3 techniek 11 

4.4.4 muzikanten 11 

4.5 tijdschema 11 

5 besluitvorming en communicatie 12 



Versie 5.1  -  5 oktober 2020 

3 

 

5.1 Besluitvorming 12 

5.2 Communicatie 12 

6 overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk 12 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 12 

6.2 Bezoekwerk 12 

 



Gebruiksplan  -  Gereformeerde Kerk te Woerdense Verlaat 

4 

 

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. 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 is op papier in ons kerkgebouw 

aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio. 

2.3 Aantal bezoekers 

● Vanaf 1 juli 2020 mag er een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij 

kerkdiensten mits de 1,5 meter onderling gehandhaafd wordt. Triage (mensen 

van te voren vragen of ze symptomen van covid-19 vertonen) is verplicht bij 

meer dan 100 mensen binnen en meer dan 250 mensen buiten. 

● Na het overleg van de PKN met de overheid op 5 oktober 2020 is het dringende 

advies van de PKN aan de gemeenten om in de maand oktober met maximaal 30 

mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. 

 

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  

In onze kerk is het gebruikelijk om op zondag twee diensten te organiseren. Door de 

strikte richtlijnen is het organiseren van een kerkdienst behoorlijk intensief. We beperken 

ons daarom voorlopig tot het organiseren van alleen de ochtenddiensten. 

 

3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten 

Wij hanteren dezelfde aanvangstijd voor de ochtenddienst nl. 9.30 uur. 

 

3.2 gebruik kerkzalen  

 

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal 

In de kerkzaal en de galerij hebben we banken. Alle zitplaatsen zijn dus vaste elementen. 

Er kunnen een aantal losse stoelen toegevoegd worden. Dit kan op bepaalde plekken naast 

de banken in de buitenste gangpaden. In verband met de (brand) veiligheid mogen er 

geen stoelen geplaatst worden in het middenpad. 

Er kunnen ook een aantal stoelen geplaatst worden op de galerij. 

  

3.2.2 capaciteit in een anderhalve meter-situatie 

We kunnen de anderhalve meter-situatie organiseren door het overslaan van kerkbanken 

en in de kerkbanken tussen de mensen die niet deel uit maken van één gezin, de 

anderhalve meter ruimte vrij te houden. 

 

3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 juli 

Kerkzaal 

(en galerij) 

225 zitplaatsen 50 zitplaatsen  

 

Consistorie  

 

Vergadering KR: 9 personen 

 

Kindernevendienst (groep 5-8) 

10 kinderen en 1 leiding 

 

Consistoriegebed voor de 

dienst: 4 personen 

 

Gebedskring: ± 6 personen 

Vergadering in de Schutse 

 

Kindernevendienst (groep 1-4) 

5 kinderen en 1 leiding 

 

Consistoriegebed voor de dienst: 

3 personen 

 

Gebedskring in de kerkzaal 

Schutse 

(grote ruimte) 

Kindernevendienst (groep 1-4) 

5 kinderen en 1 leiding 

 

 

Tienerdienst 

8/9 tieners en 1 leiding 

  

Schutse 

(kleine ruimte) 

 

 

Tienerdienst 

8/9 tieners en 1 leiding  

Kindernevendienst (groep 5-8) 

10 kinderen en 1 leiding 
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4 concrete uitwerking  

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

4.1.1 Routing 

Op de plattegrond is ter verduidelijking de kerkzaal en de galerij zichtbaar. 

-De banken en zitplaatsen – de rode banken zijn niet te gebruiken. 

-De rode pijl geeft de looproute aan. 

-De blauwe pijl geeft de anderhalve-meter afstand aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 m 1,5 m 
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binnenkomst van de kerkzaal 

● De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken hoeven aan te raken. 

 

● Bij de hoofdingang van de kerkzaal hangt naast de deur een desinfectiedispenser. 

Het gebruik van de dispenser is verplicht en dient te worden gebruikt m.b.v. de 

elleboog. 

 

• Naar aanleiding van de aanscherping coronamaatregelen op 29 september 2020 is 

vanuit de overheid het dringend advies gekomen om mondkapjes te dragen in alle 

publieke binnenruimtes, dus ook in de kerk. We vragen de mensen een mondkapje 

te dragen bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk. Zodra men heeft 

plaatsgenomen in de kerkbank mag het mondkapje af. Dit geldt voor alle 

volwassenen. 

 

● Om oponthoud te voorkomen in de hal maken we geen gebruik van de garderobe. 

De jassen moeten worden meegenomen in de kerkzaal. 

 

● Binnenkomst van de kerkzaal kan uitsluitend via de hoofdingang. De ingang van de 

Schutse wordt alleen gebruikt door de voorganger en de ouderling en diaken die 

dienst hebben. 

● In de hal bij de hoofdingang wordt alleen gebruik gemaakt van de middelste deur. 

De deuren links en rechts zijn afgesloten. Hierdoor kan er ook alleen gebruik 

gemaakt worden van het middelste gangpad in de kerkzaal. Dit voorkomt dat 

mensen door elkaar heen gaan lopen. 

● In de nieuwe situatie kunnen de mensen niet plaatsnemen op hun ‘eigen’ plek. 

Bij binnenkomst loopt men helemaal door naar de voorste kerkbanken. De 

kerkbanken worden gevuld vanaf de voorste bank rechts (zie plattegrond). 

Wanneer deze bank vol is neemt men plaats in de tweede bank links enz. Hierbij 

moet zoveel mogelijk worden aangesloten, met in acht neming van de anderhalve-

meter opstelling tussen de gezinnen. 

● Advies hierbij is: Kom als gezin tegelijk naar de kerk. Als er iemand uit één gezin 

later komt kan deze persoon niet meer bij de eigen familie zitten. 

● Degene die de beamer bedient zit met zijn/haar familie op de plaats die 

gereserveerd is voor de beamer. 

● Er is een coördinator aanwezig in de kerk om de mensen te helpen bij het toewijzen 

van hun zitplaats en om toezicht te houden op de anderhalve-meter opstelling. 

 

verlaten van de kerk 

● Na de dienst verlaten de mensen de kerk vanaf de achterste bank. Er wordt bank 

voor bank van achteren naar voren gewerkt. 

 

● Er wordt alleen gebruik gemaakt van het middenpad en de midden deur. 

 

● Belangrijk hierbij is dat een opstopping moet worden vermeden; Het gangpad moet 

daarom worden vrijgehouden, de mensen blijven op hun plek zitten tot men aan de 

beurt is. 
 

● Privé eigendommen (kussens en boekjes) niet achterlaten in de kerk maar na 

iedere dienst mee naar huis nemen. 
 

● Iedereen wordt verzocht om buiten niet met elkaar te blijven praten. 
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gebruik ruimten in de Schutse 

• De ruimten in de Schutse worden alleen gebruikt door: 

-Kinderen en leiding KND 

-Tieners en leiding 

-Voorganger, ouderling en diaken 

• Bij de ingang van de Schutse hangt een desinfectiedispenser. 

• Het gebruik van de dispensers is verplicht en dient gebruikt te worden m.b.v. de 

elleboog. 

• De kinderen / tieners mogen hun jas ophangen aan de kapstok 

 

 

 

4.1.2 Gebruik van kerkplein / ontvangsthal / uitdelen Weekbrief 

De kerkgangers moeten direct de kerkzaal binnengaan en mogen niet buiten voor de kerk 

of in de hal groeperen. 

Er zal geen Weekbrief worden uitgedeeld bij de ingang van de hal. Alle kerkleden 

ontvangen de Weekbrief via de mail. De mensen zonder mail ontvangen de Weekbrief 

wekelijks in de brievenbus. 

 

4.1.3 garderobe 

Hoofdingang: Om oponthoud te voorkomen in de hal maken we geen gebruik van de 

garderobe. De jassen moeten worden meegenomen in de kerkzaal. 

Ingang Schutse: De Schutse wordt alleen gebruikt door de kinderen en de tieners. Zij 

kunnen hun jas hier ophangen. 

 

4.1.4 parkeren 

De parkeerruimte op het kerkplein kan gebruikt worden. Bij het in- en uitstappen in de 

auto moeten de mensen zelf hun verantwoording nemen m.b.t. de anderhalve-meter 

afstand. 

 

4.1.5 toiletgebruik  

Het gebruik van het toilet is mogelijk maar probeer dit zoveel mogelijk te vermijden.  

In verband met de hygiëne is er desinfecterende zeep aanwezig en er hangen in alle 

toiletten handdoekdispensers met papieren handdoekjes. 

 

4.1.6 reinigen en ventileren 

Alle kerkruimten worden voor en na iedere kerkdienst geventileerd (koster). 

Alle deurkrukken worden voor en na iedere kerkdienst gereinigd (koster). 

Alle tafels in de Schutse worden na gebruik gereinigd (leiding KND / tienerdienst). 

Iedereen moet bij binnenkomst zijn handen desinfecteren. 

De kerk, de Schutse en de toiletten worden wekelijks schoongemaakt. Hiervoor is een 

rooster opgesteld. 

 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 

 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten 

 

Avondmaal 

De kerkenraad heeft besloten om het Avondmaal weer te gaan vieren. In verband met de 

voorschriften kunnen we niet met elkaar aan tafel gaan. De mensen blijven in de banken 

zitten en het brood en de wijn zal worden aangereikt. 
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Procedure 

Na het lezen van het formulier en het samen bidden openen de voorganger, diaken en 

ouderling de viering door eerst met z’n drieën het brood en de wijn tot zich te nemen. Dit 

gebeurt aan de tafel voorin de kerk. Vervolgens wordt de wijn en het brood aangeboden 

aan de gemeenteleden.  

De voorganger en/of diaken zullen door de lege banken lopen en het brood en de wijn 

aanreiken op een dienblad/schaal. De mensen mogen zelf een bekertje wijn van de schaal 

pakken en een stukje brood van het dienblad. De stukjes brood liggen met ruime afstand 

van elkaar en zijn voorzien van een prikker, zodat de mensen zo hygiënisch mogelijk dit 

kunnen pakken zonder het dienblad aan te hoeven raken. 

De voorganger en/of diaken hebben bij het rondgaan ieder een eigen kant van de kerk. De 

banken links of rechts. Ze lopen eerst door de banken met de schalen met bekertjes wijn. 

Daarna volgt het brood en lopen de voorganger en/of diaken opnieuw door de lege banken. 

Dit maal met een dienblad met stukjes brood.  

Als een gemeentelid brood of wijn ontvangt mag hij/zij dit direct eten of drinken. 

Na afloop leggen de diaken en voorganger het laken weer over de tafel en spreekt de 

voorganger een dankgebed uit. 

Tijdens het rondgaan van brood en wijn is er rustige muziek via de beamer. 

 

Hygiëne 

Voorafgaand aan het rondgaan met de wijn en het brood zullen de voorganger en/of 

diaken hun handen desinfecteren, handschoenen aandoen en een mondkapje opzetten. 

 

Bij het voorbereiden van het brood (stukjes snijden) en de wijn (vullen van de bekertjes) 

voor de kerkdienst dient de diaken zijn/haar handen te desinfecteren en handschoenen en 

een mondkapje te dragen 

 

Richtlijnen PKN 

Volgens de richtlijnen van de PKN moeten we ons ook bij de viering van het Avondmaal 

aan de 1,5 m afstand houden. Tijdens het rondgaan door de banken met brood en wijn, is 

dit echter niet mogelijk, en maken we gebruik van de beschermingsmiddelen om het risico 

op besmetting toch zo klein mogelijk te houden. Omdat we ons dus niet aan de richtlijnen 

kunnen houden, wil de Kerkenraad de gemeente erop wijzen dat het vieren van het 

Avondmaal hun eigen keuze en verantwoording is. 

 

Doop 

Op dit moment is er geen protocol en gebruiksplan voor een doopdienst in Coronatijd. 

 

4.2.2 Zang en muziek 

Zang 

Sinds 1 juli is zang als onderdeel van de kerkdienst weer beperkt toegestaan. Het RIVM 

heeft hiervoor een rekentool ontwikkeld op basis van o.a. het aantal mensen, de grootte 

van de kerkzaal en de ventilatie. De uitkomst van deze berekening voor onze kerk is dat 

we maximaal 5 minuten kunnen zingen. 

De kerkenraad heeft besloten om als eerste stap in het opstarten van de samenzang op 

bescheiden manier (dus niet uit volle borst) het slotlied met elkaar te zingen. 

 

Wijziging zang per 29-09-2020 

Vanwege de grote toename van het aantal besmettingen geeft de kerkenraad gehoor aan 

de oproep van de PKN om af te zien van de gemeentezang. De PKN doet deze oproep naar 

aanleiding van de aanscherping coronamaatregelen van de overheid op 29 september 

2020. Dit betekent voor onze gemeente dat het slotlied niet meer gezongen zal worden. 
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Muziek 

De muziek wordt gedownload van internet en is te horen via de beamer. 

 

Wanneer er een organist aanwezig is tijdens de dienst, zal hij orgelspelen voor de dienst 

en na de dienst. Daarnaast is er ruimte voor een muzikaal moment na de preek. 

 

4.2.3 Collecteren 

Het gebruik van de collectezakken is niet mogelijk. Een collectebus bij de uitgang is een 

goed alternatief, maar hierbij kan filevorming ontstaan. Daarnaast geeft het tellen van het 

geld ook weer problemen qua hygiëne. 

De kerkenraad heeft daarom besloten om de collecte digitaal te houden d.m.v. een 

overschrijving via de bank. 

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Gelet op de voorschriften van het RIVM is het koffiedrinken en elkaar ontmoeten voor én 

na de dienst niet mogelijk in de Schutse. We kunnen dit wel buiten organiseren. 

 

4.2.5 Kindernevendienst en tienerdienst 

 

Kindernevendienst 

Omdat kinderen geen afstand tot elkaar hoeven te houden, is kindernevendienst mogelijk. 

Vanaf 1 juli is de anderhalve-meter regel ten opzichte van volwassenen opgeheven. Het is 

dus weer mogelijk dat de kinderen halverwege de dienst de kerk verlaten en ook weer 

terugkomen. De kindernevendienst kan dus weer op de gebruikelijke manier gehouden 

worden. 

 

Tienerdienst 

Voor de tieners (jongeren tot 18 jaar) geldt ook vanaf 1 juli dat er onderling geen afstand 

tot elkaar nodig is. Gezien de afstand tot de leiding, is de grote ruimte in de Schutse 

geschikt. 

Voor de tieners geldt dat ze niet halverwege de dienst kunnen terugkomen in de kerk, zij 

blijven daarom de gehele dienst in de Schutse. 

 

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 

Gemiddeld zijn er 80 mensen aanwezig in een morgendienst. In de nieuwe situatie zijn er 

echter maar 50 zitplaatsen in de kerk. Om te voorkomen dat we mensen moeten 

teleurstellen bij de ingang, gaan we vanaf 12 juli werken volgens een uitnodigingsbeleid. 

De mensen kunnen zich tot vrijdagavond 18.00 uur opgeven via een centraal mailadres of 

via het telefoonnummer van de ouderling van dienst van de betreffende zondag. 

Wie de ouderling van dienst is en ook de telefoonnummers zijn te vinden in het kerkblad 

Rondom de kerk. De mensen die zich opgegeven hebben ontvangen uiterlijk voor zaterdag 

18.00 uur een bericht via de mail of telefoon of ze wel/niet mogen komen. De opzet hierbij 

is dat iedereen met regelmaat aan de beurt is. 

 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

Aangezien de ouderen (boven de 70 jaar) en mensen met chronische ziekten een verhoogd 

risico hebben om het Coronavirus op te lopen, adviseren wij hen, volgens de richtlijnen van 

het RIVM, om extra voorzichtig te zijn en zelf de afweging te maken of het verstandig is 

om naar de kerk te komen. 
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4.4 taakomschrijvingen 

4.4.1 coördinatoren  

Er zijn altijd twee coördinatoren aanwezig. Zij houden toezicht op het naleven van de 

regels m.n. voor de dienst bij het vinden van een zitplaats en na de dienst bij het verlaten 

van de kerk. 

Coördinator 1: Dit is de dienstdoende koster. Hij bevindt zich in de hal van de hoofdingang. 

Coördinator 2: Dit is de ouderling (secondant). Zijn/haar plaats is voor in de kerk. 

 

4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 

● Namens de kerkenraad zijn aanwezig: Voorganger, 1 ouderling en 1 diaken. 

De voorganger neemt zoals gebruikelijk plaats op de preekstoel. 

De ouderling en de diaken kunnen plaatsnemen op een stoel voor de eerste 

ouderlingenbank. Hierdoor kan de achterste ouderlingenbank gebruikt worden voor 

extra zitplaatsen. 

Consistoriegebed  

De voorganger, de ouderling en de diaken verblijven voor de dienst in de 

consistorie, zodat er ruimte is voor het consistoriegebed. 

● We geven elkaar geen hand maar een hoofdknik. 

 

4.4.3 techniek 

Voor de mensen van de techniek moet het ook mogelijk zijn om op anderhalve meter van 

elkaar te kunnen werken. De zitplaats bij de beamer moet daarom vrijgehouden worden. 

-Beamer apparatuur wordt na gebruik schoongemaakt (beamteam). 

-Het orgel en de piano (toetsen), microfoon, kansel en de bijbel op de kansel wordt na de 

dienst schoongemaakt (koster). 

 

4.4.4 muzikanten 

Er zullen voorlopig geen muzikanten en/of zanggroepen uitgenodigd worden in de dienst. 

De organist kan tijdens de preek op een stoel naast het orgel zitten. Hierbij moet er 

voldoende afstand gehouden worden tot de gemeente. Het is dus voor de organist niet 

mogelijk om tijdens de preek in een kerkbank plaats te nemen. 

 

4.5 tijdschema 

wanneer wat wie 

 zaterdag  

avond Ramen in de kerkzaal staan open om te 

ventileren 

koster 

 zondag  

 9:00 uur Deuren van het gebouw open om te  

ventileren 

koster 

 Toiletten en deurklinken reinigen koster 

 9:00 uur Coördinatoren aanwezig koster / ouderling 

 9:00 uur Techniek / Beam team aanwezig Beam team 

 9:00 uur Leiding KND / tienerdienst aanwezig  

 9:15 uur Voorganger – ouderling – diaken aanwezig  

 9:30 uur Aanvang dienst  

10:30 uur Afsluiting dienst  

 Ventileren koster 

 Reinigen: 

- stoelen en tafels 

- toiletten en deurklinken reinigen 

 

leiding KND/TD 

koster 

 Reinigen techniek / beamerspullen Beam team 

 Kerk/Schutse afsluiten  koster 
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5 besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  

Dit gebruiksplan dient door de kerkenraad te worden vastgesteld. Alle kerkenraadsleden 

hebben het gebruiksplan goedgekeurd. Ze hebben schriftelijk via de mail hun akkoord 

gegeven. 

 

5.2 Communicatie 

De gemeenteleden ontvangen de uitnodiging voor de eerste kerkdienst van zondag 5 juli 

2020 en de belangrijkste huisregels via de mail. We vermelden dit op de Weekbrief. 

Het gebruiksplan wordt ook aan de gemeenteleden gemaild. Het is namelijk belangrijk dat 

iedereen bekend is met alle regels, procedures en maatregelen. 

Voor de leden zonder mail wordt de Weekbrief en het gebruiksplan afgedrukt en bezorgd. 

Het gebruiksplan wordt geplaatst op de website van de kerk. 

Het gebruiksplan is in papierenversie aanwezig in het kerkgebouw (kastje consistorie). 

 

Algemene huisregels: 

● Mensen die ziek zijn of verkoudheidsklachten hebben, worden dringend verzocht 

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

● Desinfecteer bij binnenkomst uw handen. Bij de deur hangt hiervoor een desinfectie 

dispenser. 

● Volg de aangewezen looproutes. 

● Kerkgangers kunnen niet gebruik maken van hun ‘eigen’ zitplaats.  

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 

● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 

● Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.  

● Geen ontmoeting en consumptie na afloop. 

● Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 

 

 

6 overige bijeenkomsten, 

vergaderingen en bezoekwerk 

 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

Kerkenraadvergadering 

In verband met de anderhalve meter afstand vergadert de kerkenraad in de Schutse. Na 

afloop worden de tafels gereinigd. 

 

Gebedskring 

In verband met de anderhalve meter afstand komt de gebedskring bijeen in de kerkzaal. 

Na afloop worden de stoelen gereinigd. 

 

Voor alle activiteiten die plaatsvinden in de kerk, gelden alle regels zoals genoemd in dit 

gebruiksplan.  

 

6.2 Bezoekwerk 

Tot op heden is het bezoekwerk in de gemeente niet mogelijk. De voorganger en pastoraal 

ouderlingen onderhouden het contact met de gemeente door regelmatig telefonisch contact 

te hebben. 


