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Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 

gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking                                     

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  

 

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 5 oktober 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 personen 

(exclusief ‘medewerkers’) gehouden worden.  

. 

 

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 dienst op een zondag  

In de Marcuskerk zal op zondag 1 dienst gehouden worden vanaf 11 oktober 2020, na 

een maand zal dit geëvalueerd worden. 

 

3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten 

Aanvangstijd is 10.00 uur 

 

3.2 gebruik kerkzalen  

 

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal 

In de kerkzaal zal op de (rijen van) stoelen aangegeven worden door middel van 

stickers/bordjes waar de kerkgangers wel/niet plaast mogen nemen. Daarnaast wordt 

de kerkgangers door een zogenaamde plaatsaanwijzer een stoel aangewezen om plaats 

te nemen.  

3.2.2 capaciteit in een ander-halve-meter-situatie 

 

In de kerkzaal van de Marcuskerk is naast de mede werkenden aan de dienst ruimte 

voor 80 bezoekers wanneer we de 1,5 m afstand regel willen handhaven. 

 

3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 

5 oktober  

 

Kerkzaal  Kerkdiensten en 

gemeentevergaderingen 

300 zitplaatsen  

30 zitplaatsen + 

zitplaatsen voor 

medewerkers  

 

Consistorie Kerkenraad voor de 

dienst 

Ouderling/ diaken en 

voorganger 

 

Grote zaal 

(zaal 2) 

Incidenteel 

1e zondag okt-maart 

Basiscatechese 

2e zondag okt-maart 

Jeugdkerk 

Incidenteel 

1e zondag okt-maart 

Basiscatechese 

2e zondag okt-maart 

Jeugdkerk  

 

Kleine zaal 

(zaal 1) 

Koffie na de dienst Niet in gebruik  

Overige 

ruimtes 

Archief, bergruimte Afgesloten Afgesloten  
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4 concrete uitwerking  

 

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

4.1.1 routing 

 

binnenkomst van kerk en kerkzaal 

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

aan te raken. 

● Door de ouderling van dienst worden kerkgangers bij de deur gevraagd naar 

eventuele klachten als hoesten, niezen en verhoging. Bij een van deze klachten 

krijgt de kerkganger geen toegang. 

● Desinfectiemiddel hangt bij binnenkomst rechts naast de meterkast en links 

naast de deur van de bergruimte. 

● Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe, jassen moeten mee de kerk 

in genomen worden. 

● Bij binnenkomst wordt de naam van de kerkganger gecheckt op de 

presentielijst. Deze lijst wordt door de beheerder op een geheime plaats 

bewaard ivm een eventuele uitbraak van het coronavirus. Na 2 maanden wordt 

de lijst vernietigd. 

● De kerkgangers worden verzocht bij binnenkomst een mondkapje te dragen, 

wanneer plaats genomen is mag het af, bij vertrek weer het mondkapje op. 

● In de kerk zijn 1 of 2 plaatsaanwijzers aanwezig die de kerkgangers hun plaats 

wijzen. 

 

verlaten van de kerk 

       

● De kerkgangers wordt gevraagd op hun plaats te blijven totdat de 

plaatsaanwijzer hen uitnodigt te vertrekken 

● Gevraagd wordt het kerkgebouw direct te verlaten 

 

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 

Bij aankomst op het kerkplein worden de kerkgangers verzocht zich te melden bij de 

ouderling van dienst bij de ingang van de kerk. Gewezen wordt op de 1,5 m afstand en 

het niet blijven hangen op het kerkplein. 

 

4.1.3 garderobe 

De garderobe wordt niet gebruikt. 

 

4.1.4 parkeren 

Parkeren geschiedt op de wijze die gebruikelijk is. 

 

4.1.5 toiletgebruik  

Toiletgebruik dient tot een minimum beperkt te worden. Indien toch gebruik gemaakt 

moet worden van de toiletten, dient de kerkganger in overleg met de plaatsaanwijzer de 

kerkzaal via de deur naar de hal te verlaten. In de hal wordt de kerkganger opgevangen 

door een daartoe aangewezen persoon, die de kerkganger begeleidt met in achtneming 

van de 1,5 m. De kerkganger wordt verzocht na het toiletbezoek de deurkruk, de kraan, 

de drukknop van het toilet en de wc met een hygiënisch doekje te reinigen. Voor 

terugkeer naar de kerkzaal dient de kerkganger de handen te desinfecteren. 
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4.1.6 reinigen en ventileren 

De kerkzaal wordt op natuurlijke wijze geventileerd door het open zetten van de 

bovenramen, daarnaast wordt de afzuiginstallatie aangezet. De deuren naar de hal 

blijven open. De dienstdoende CvO (commissie van ontvangst) en de coördinator zijn 

hiervoor verantwoordelijk.   

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 

 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten 

 

Avondmaal 

Beschrijving: nog nvt 

 

Doop 

Beschrijving: nog nvt 

 

4.2.2 Zang en muziek 

Gemeentezang is helaas (nog) niet mogelijk. De liederen zullen door 1 of 2 personen 

gezongen worden. Voor de muziek is naast orgel/piano ook mogelijk dat een ander 

muziek instrument door iemand bespeeld wordt. 

 

4.2.3 Collecteren 

Voor het bijdragen aan de collecte zijn er 2 mogelijkheden. De bijdrage wordt door de 

gemeenteleden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de diaconie of CvK, 

afhankelijk van de bestemming van de collecte. Voor diegenen die 

geld/collectebonnen/collectemunten willen doneren zal een wijde schaal/mand bij de 

uitgang komen te staan, zodat contact daarmee kan worden vermeden. Tot nader orde 

zal er 1 collecte per dienst gehouden worden. De schaal/mand met 

geld/collectebonnen/collectemunten  zal door de dienstdoende diaken/ouderling  met 

handschoenen geleegd worden, de opbrengst  zal in die week geteld worden door een 

aangewezen persoon, ook met handschoenen aan. 

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Gelet op de voorschriften van het RIVM kan er na de dienst geen koffie geschonken 

worden. Ook wordt iedereen verzocht na de dienst direct naar huis te gaan. 

  

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 

Tot nader orde worden er geen kindernevendienst en/of oppasdienst georganiseerd. 

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 

- In de Nieuwsbrief van 1 oktober is aangegeven hoe men zich kan opgeven als er 

een wens is een kerkdienst bij te wonen, dit kan door het aanmaken van een 

account. Ook op de website staat een instructie hiervoor. 

- De uitnodiging wordt automatisch gestuurd via het programma Kerktijd, dit 

programma houdt rekening met wie wel/niet al een keer uitgenodigd is en zorgt 

voor een eerlijke verdeling (er zijn tenslotte maar 30 plaatsen beschikbaar). 

 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

Personen van 70 jaar en ouder en alle anderen die kwetsbaar zijn, zijn natuurlijk 

van harte welkom. Echter zolang het coronavirus niet verdwenen is, is het goed 

dat deze personen zich realiseren dat in een grote groep het risico besmet te 

raken wel aanwezig is. Deze personen zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze 

die zij maken wanneer ze aanwezig willen zijn. 

4.4 taakomschrijvingen 

 



Versie 2020-01 

7 

 

4.4.1 medewerkers  

Voor een goed verloop in en rond de kerkdienst zijn de volgende  personen 

aanwezig 

- de ouderling van dienst/diaken  heet de kerkgangers welkom bij de ingang en 

vraagt naar hun gezondheid (bij niezen, hoesten en/of verhoging niet welkom) 

- vervolgens wijst de controleur van de namen op het desinfecteren van de 

handen, het meenemen van de jas in de kerk en checkt de namen op de 

presentielijst 

- in de kerk zijn 1 of 2 plaatsaanwijzers die de kerkgangers hun plaats toewijzen. 

Deze geven ook aan wanneer aan het einde van de dienst iemand zijn plaats 

mag verlaten. 

- in de hal van de kerk is de coördinator aanwezig die toezicht houdt op eventueel 

toiletbezoek en eindverantwoordelijk is voor alles rond de kerkdienst. 

 

4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 

● Naast de voorganger zijn een ouderling van dienst en/of een diaken aanwezig 

● Het consistoriegebed vindt plaats in de consistorie 

● De ouderling van dienst draagt met een knik de dienst over aan de voorganger 

● Er zijn geen lectoren aanwezig, de predikant leest zelf de teksten uit de Bijbel 

 

4.4.3 techniek 

de beamist zorgt ervoor zich op 1,5 m afstand van de kerkgangers te bevinden 

 

4.4.4 muzikanten 

De zangers en musici bevinden zich op het Liturgisch centrum met 1,5 m afstand van 

elkaar en meer dan 5 meter van de kerkgangers.  De organist bevindt bij het orgel of de 

piano.  

 

4.5 tijdschema 

 

 

Wanneer Wat Wie 

Zondag   

 8.45 u Ramen in de kerkzaal en deuren van het 

gebouw open  

Ventileren 

CvO/coördinator 

 9.15 u Medewerkers aanwezig  

 9:15u Ouderling van dienst aanwezig of diaken  

 9:15u Techniek aanwezig  

 9:15u Muziekteam aanwezig  

10.00 u Aanvang dienst  

11.00u Einde dienst  

 Ventileren tot iedereen gebouw verlaten 

heeft 

 

 Reinigen: 

- lessenaar en deurklinken 

 

 

CvO 

 

 Reinigen eventuele microfoons techniekteam 

 Als iedereen gebouw verlaten heeft 

ramen en deuren sluiten 

Ventilator uitzetten 

CvO/coördinator 
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5 besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  

Dit gebruiksplan is vastgesteld 9 oktober 2020. 

 

5.2 Communicatie 

- Dit gebruiksplan wordt in de Nieuwsbrief van 8 oktober aangekondigd en wordt 

daarna op de website geplaatst. 

- Tevens worden dan de volgende punten benoemd: 

 

● Bij klachten als hoesten, niezen en/of verhoging geen toegang 

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 

● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

● Volg de aangewezen looproutes. 

● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 

● Volg de aanwijzingen op van de medewerkers.  

● Geen ontmoeting en consumptie na afloop. 

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

 

Tevens is er een protocol aanwezig met instructies voor de medewerkers. 
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6 overige bijeenkomsten, 

vergaderingen en bezoekwerk 

 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

Voor overige bijeenkomsten/vergaderingen gelden de volgende regels 

- Degene die de bijeenkomst/vergadering organiseert (de leider) is 

verantwoordelijk voor het naleven van de volgende richtlijnen 

-  De leider (of een door de leider aangewezen persoon) ontvangt de deelnemers 

bij de deur en bevraagt hen op eventuele klachten als hoesten, niezen en/of 

verhoging. Bij een van deze klachten krijgt de deelnemer geen toegang. 

- De leider checkt de naam van de deelnemer op de presentielijst, deze lijst wordt 

door de beheerder op een veilige plaats gedurende 2 maanden bewaard (voor 

eventueel contactonderzoek bij een uitbraak van het coronavirus) en daarna 

vernietigd  

- De leider wijst op het verplicht desinfecteren van de handen. Het desinfectie 

apparaat bevindt zich direct na de ingang aan de rechterkant naast de 

meterkast, het tweede apparaat  bevindt zich links naast de ingang, naast de 

deur van de bergruimte. 

- De deelnemer gaat rechtstreeks naar de betreffende zaal en neemt zijn jas mee 

- De stoelen in de zaal mogen niet verplaatst worden teneinde de 1,5 m afstand 

te garanderen 

- Zingen is niet toegestaan 

- Toiletbezoek moet zo veel mogelijk beperkt worden 

- Na toiletbezoek dient de gebruiker de kraan, de deurklinken en de wc bril met 

een desinfecterend doekje te reinigen 

- Na afloop dienen de deelnemers direct het gebouw te verlaten 

- De beheerder zorgt er zelf voor (of vraagt iemand) om na afloop de 

deurkrukken, de tafels, stoelleuningen en toiletten schoon te maken 

 

6.2 Bezoekwerk 

De wijze waarop bezoekwerk wordt geregeld moet nog vastgelegd worden.  


