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1. Inleiding 

Vanwege het COVID-19 virus wordt vanuit overheidswege verplicht gesteld een gebruikersplan op te 

stellen. Dit gebruikersplan is opgesteld namens de colleges kerkenraad en kerkvoogdij. Hierin 

worden de basis regels en aanvullende maatregelen die voor onze gemeente van toepassing zijn 

beschreven. Vanuit het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk is een protocol opgesteld 

dat als basis heeft gediend.  

Het gebruikersplan zal steeds worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen vanuit de overheid of 

omdat op later moment meer bekend is hoe bepaalde zaken ingevuld worden. 
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2. Algemene regels 

De volgende regels dienen voor alle leden die de erediensten bezoeken opgevolgd te worden: 

 De richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid m.b.t. hygiëne zijn leidend. 

 Zie voor de algemene richtlijnen en die voor verschillende sectoren: 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen  

 De bezoekers en betrokkenen van kerkelijke activiteiten voegen zich naar de regels die het college 

van kerkvoogden in overleg met de kerkenraad heeft opgesteld en bekendgemaakt middels dit 

gebruikers plan. 

 Niet naar een activiteit of eredienst gaan bij corona-infectie van jezelf of een gezinslid.  

 Niet naar activiteiten of eredienst gaan bij verkoudheids-klachten. 

 Niet naar activiteiten of eredienst gaan als jij of een gezinslid koorts hebt. 

 Pas weer deelnemen aan activiteiten als diegene minimaal 24 uur klachtenvrij is. 

 

3. Communicatie 

 

Het college van kerkvoogden en kerkenraad zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid en 

maatregelen.  

De communicatie van beleid en regels vind plaats zodat ieder gemeentelid op de hoogte wordt 

gesteld. 

De kerkenraad of college van kerkvoogden communiceert bij klachten over gedrag met de betrokken 

personen/gezinnen. 

4. Erediensten bezoeken 

Alle leden hebben kunnen geven of ze de morgen en/of avonddiensten bezoeken met aantal en met 

welk aantal personen. Alleen zij die zich aangemeld hebben, hebben toegang tot de diensten.  

A.d.v. de inschrijvingen zijn de leden in 3 groepen gedeeld. Hiervoor is een planning opgemaakt en 

gecommuniceerd naar de gemeente. Vanwege de 1.5 meter regel en de beschikbare plaatsen in het 

kerkgebouw is enkel deze indeling mogelijk, hierdoor 

is onderling ruilen en zijn nieuwe aanmeldingen niet mogelijk. 

De indeling is al volgt: 

Groep 

Groep 1 
Groep 2 
Groep 3 

 

Bij binnenkomst van iedere eredienst zal de zogenaamde “triage (gezondheidscheck)” plaatsvinden 

middels de vragen zie door het RIVM zijn vastgesteld, zie hiervoor bijlage 1. 

 

  

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen
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5. Verloop van de diensten 

 

 Alle bezoekers komen binnen via de toreningang 

 Voor iedere groep is een indeling gemaakt 

 De kosters wijzen de bezoekers een plaats aan, deze plaats geldt voor iedere dienst 

 Tussen verschillende huishoudens wordt een bank vrijgehouden. De kosters geven aan welke 

banken niet gebruikt mogen worden. 

 Tussen verschillende personen / huishoudens dienen 3 vrije plaatsen te zijn. 

 Personen uit het zelfde huishouden kunnen bij elkaar zitten 

 Er zijn geen ‘vaste’ plaatsen 

 Koster/kerkbestuur nemen ruim afstand in acht en ten minste 1.5 meter, zowel ten opzichte van 

elkaar, als ten opzichte van kerkbezoekers. 

 Na de dienst verlaten de bezoekers het kerkgebouw en volgen de aanwijzingen op van de kosters 

en volgen de looproute. 

 

6. Inrichting kerkzaal 

In bijlage 1 is in de plattegrond weergegeven welke banken beschikbaar zijn. 

Alle klapstoelen zijn uit het kerk gebouw verwijderd. 

Bij de organisatie van de dienst zijn 10 mensen betrokken, welke gemarkeerd worden als 

‘medewerkers’. 

- Predikant 

- 2 Ouderlingen 

- 1 Diaken 

- 3 Kerkbestuursleden 

- 1 Koster 

- 1 Organist 

- 1 Geluidsman 

 

7. Hygiëne 

Bezoekers die de erediensten bezoeken dienen bij binnenkomst hun handen te desinfecteren 

middels de daarvoor klaarstaande desinfecteer zuil. Tevens dient de 1.5m afstandsregel gehanteerd 

te worden, hiervoor zijn stikkers op de vloer geplaatst. 

De toiletten zullen na iedere dienst gereinigd worden en wordt daarvan een logboek bijgehouden. 

Ook zullen elementen die aangeraakt zijn gedesinfecteerd worden. Indien mogelijk zullen de deuren 

voor en na de dienst open staan. Het kerkgebouw zal voldoende worden geventileerd middels de 

ramen en daar mogelijk geopende deuren. 

8. Ventilatie kerkgebouw 

Vanwege het feit dat het kerkgebouw weer intensief wordt gebruikt, is goede ventilatie tijdens en na 

de dienst noodzakelijk. Voor en tijdens (in zoverre de weersomstandigheden dat toelaten) de 

diensten zullen de deuren van het kerkgebouw geopend zijn. Na iedere dienst zal het kerkgebouw 

middels ventilatoren geventileerd worden. 

9. Gebruik toiletten 

In de gezondheidsregels wordt gesteld dat gebruik van toiletten zoveel mogelijk voorkomen dient te 

worden. Kinderen dienen vooraf thuis gebruik te maken van de toilet. 
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10. Collecte 

Bij iedere dienst zal een uitgangscollecte gehouden worden, hiervoor zijn de daarvoor bestemde 

collecte bussen bij de uitgangen geplaatst. De collecte kan ook via digitale overschrijving 

plaatsvinden. 

11. Kinderopvang 

De kinderopvang wordt opgestart. De ouders/oppassers worden hierover per e-mail door de 

coördinator geïnformeerd. Hiervoor worden ook de gelden maatregelen gehanteerd. 

12. Gemeentezang 

Tijdens de dienst zullen de psalmen op ingetogen wijze gezongen worden. De gemeente zal bij 

aanvang van iedere diensten hierop gewezen worden. De colleges kerkenraad en kerkvoogdij zullen 

er op toezien hoe de gemeentezang plaatsvind, indien mogelijk zal hier ook op  gewezen worden. 

13. EHBO 

Tijdens iedere dienst zijn er minimaal 2 EHBO´ers aanwezig in geval van een calamiteit. De kosters 

zijn op de hoogte wie dat per dienst zijn. Voor de EHBO’ers zijn beschermende middelen aanwezig. 

Binnen het team van de EHBO zal nader ingegaan worden over het handelen als EHBO’er. 

 

14. Bijzondere diensten 

 

A. Bediening Heilige Doop 

Een eredienst waarin de bediening van de Heilige Doop zal plaatsvinden, zal grotendeels op dezelfde 

wijze verlopen qua maatregelen als een gewone eredienst. De predikant zal voor de bediening van 

het sacrament zijn handen ontsmetten. Bij meerdere dopelingen zal bij de bediening geen water in 

het doopvont terugvloeien. 

B. Bediening Heilig Avondmaal 

Wat betreft de bediening van het Heilig Avondmaal is nog geen informatie bekend hoe dat zal 

plaatsvinden. Hiervoor zullen nog nader richtlijnen worden opgesteld. Tevens gelden voor deze 

diensten ook de hiervoor vermelde afspraken. 

C. Belijdenisdienst 

Hiervoor is nog geen informatie bekend, zodra dat bekend is zal dat hierin verwerkt worden 

D. Rouw- en trouwdiensten 

Rouw- en trouwdiensten zullen op de aangepaste wijze gehouden worden. Voor deze diensten 

gelden ook de hiervoor vermelde afspraken. 

Voor deze diensten is een mogelijkheid om middels beeld uit te zenden. Hiervoor zal de betreffende 

familie of bruidspaar schriftelijke toestemming moeten geven i.v.m. de AVG. 
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15. Verenigingswerk 

Medio september zal het verenigingswerk ingericht worden. Voor leeftijden t/m 18 jaar gelden geen 

beperkingen t.a.v. de 1.5 meter.  

Voor verenigingen/bijeenkomsten met leeftijden van 18 jaar en ouder hebben hiervoor regels 

opgesteld hoe de avonden gehouden worden. 

 

Ten slotte 

Dit gebruikersplan is aan wijzigingen onderhevig. Nieuwe ontwikkelingen en maatregelen vanuit de 

overheid zullen hierin verwerkt worden. Dit zal in samenspraak met de colleges kerkenraad en 

kerkvoogdij plaatsvinden. 

Mochten er vragen zijn omtrent dit gebruikersplan dan kan met de secretaris van de kerkvoogdij 

contact worden opgenomen. 

T.a.v. de media: 

Mocht tijdens een eredienst de (lokale) pers/media ons te woord willen staan, dan is dat enkel 

mogelijk op de eerst volgende werkdag met de voorzitter van de kerkvoogdij.   
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Bijlage 

 

1. RIVM Check gezondheidsvragen 
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Bijlage 

 

2. Plattegrond kerkgebouw 
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KERKZAAL 



13 
 

 

 

 

  

GALERIJ 

= Looproute uitgaan 

 43 = Beschikbare zitplaatsen 

  = Zitplaats op de hoek vrijhouden 

= Geen doorgang 

= Looproute binnenkomst 

 = Desinfecteer zuil 
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3. Gezondheidsregels 
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