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

gepubliceerd door de 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 aantal bezoekers 

● Vanaf 6 september 2020 mag een onbeperkt aantal personen de kerkdiensten 

bezoeken tot wat maximaal haalbaar is met 1,5 meter onderlinge afstand. 

 

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 
Standaard is er een ochtenddienst, er kunnen ook middag- en avonddiensten worden 

georganiseerd. 

 

3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten 

De aanvangstijd in de oude situatie is 10.00 uur 

In de nieuw situatie is de aanvangstijd ook 10.00 uur. Bij een middagdienst is de 

aanvangstijd in principe 14.00 uur, een avonddienst start om 19.00 uur.  In alle gevallen 

zit er minimaal 2 uur ruimte tussen de diensten. 

 

3.2 gebruik kerkzalen 
 

3.2.1 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 

Het maximaal aantal kerkgangers dat via de aanmeldprocedure wordt toegelaten is 

bepaald op de maximale capaciteit aan zitplaatsen op 1,5 meter, rekening houdend met 

gereserveerde zitplaatsen voor de zanggroep, predikant, lector, ouderling van dienst en 

dienstdoende diaken. Van het maximaal aantal zitplaatsen worden er 5 vrijgehouden 

voor onverwachte bezoekers/gasten. 

 

3.2.2 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit 
 

Zaal Normaal gebruik Aangepast 

gebruik per 6 

september 

2020 

 

kerkzaal   kerkdiensten en 

gemeentevergaderingen 

200 zitplaatsen 

50 zitplaatsen op 

1,5 meter 

onderlinge 

afstand 

 

consistorie  

 

kerkenraad voor de dienst 

 

Wordt niet 

gebruikt. 

Consistorie gebed 

vindt plaats in de 

Potkaamp 
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4 concrete uitwerking 
4.1 Gerelateerd aan het gebouw 

4.1.1 routing 

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

aan te raken. 

● Bij binnenkomst wordt desinfecterende handzeep door de koster op de handen 

van de bezoekers aangebracht. 

● Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe. 

● Het rooster voor welkom- en koffiedienst komt te vervallen. 

● De aanwezige coördinatoren wijzen de bezoekers hun plaats. 

● Het koor wordt gebruikt voor zitplaatsen voor bezoekers uit één huishouden die 

dus bij elkaar mogen zitten. Het schip wordt gebruikt voor zitplaatsen voor 

individuen en bezoekers uit één huishouden. 

● De kerk (koor en schip) wordt van voor naar achter  gevuld, mensen mogen dus 

niet hun eigen plaats kiezen. In de rijen dient de eerste bezoeker op de stoel bij 

de muur te gaan zitten en vervolgens kan, met 1,5 meter tussenruimte, de 

volgende bezoeker plaatsnemen. 

● Op zitplaatsen die benut mogen worden wordt vooraf een zondagsbrief gelegd. 

verlaten van de kerk 

Na de zegen gaat iedereen weer zitten (wordt tijdens de mededelingen vooraf gemeld 

en indien nodig door de predikant nogmaals na de zegen). 

 

We gebruiken 3 uitgangen, de kerk wordt op aanwijzing van de coördinatoren per blok 

verlaten. 

 

 

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 

Kerkgangers wordt gevraagd direct de kerkzaal binnen te gaan en niet buiten (sociaal) 

te groeperen. 

 

4.1.3 garderobe 

De garderobe wordt niet gebruikt (is niet aanwezig), bezoekers, nemen hun jas mee in 

de kerk en hangen die over de rugleuning van de stoel. 

 

4.1.4 parkeren 

N.v.t. 

 

4.1.5 toiletgebruik 

De toiletten in de Potkaamp worden regelmatig gecontroleerd en na gebruik 

schoongemaakt door de kosters en de schoonmaakster. Hiervoor wordt gebruik  

gemaakt van schoonmaakmiddelen en ontsmettingsmiddelen. In de toiletten wordt 

gebruik gemaakt van een zeepautomaat en papieren handdoekjes. 

Ook de deurklinken worden regelmatig gereinigd. 

 

4.1.6 reinigen en ventileren 

Voor aanvang van de dienst wordt er geventileerd. Ramen en deuren open. Na afloop 

van de dienst wordt er opnieuw geventileerd. De gebruikte stoelen worden gereinigd 

evenals de tafel, microfoons, geluidsapparatuur, deurklinken, orgel en pianotoetsen. 

Deze schoonmaak wordt gedaan door de koster. Zij gebruikt daarvoor 

schoonmaakmiddelen, water en desinfecterende middelen. 
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4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 

 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten 

Avondmaal 

Hoewel we uitzien naar het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd van de Heer zal er 

voorlopig geen avondmaal kunnen plaatsvinden vanwege hygiënische en praktische 

problemen. 

 

Doop 

Doopdiensten zullen voorlopig als aparte en besloten vieringen plaatsvinden in een 

middagdienst. Voor deze vieringen zullen, in overleg met de doopouders, alleen 

familieleden en vrienden van de doopouders worden uitgenodigd. De doopdiensten 

zullen wel online te volgen zijn. 

 

4.2.2 Zang en muziek 

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Voor zang kan gebruik gemaakt 

worden van een zanggroep van maximaal 3 personen. Als er een extra instrumentalist 

meewerkt aan de dienst mag er geen blaasinstrument gebruikt worden. Ook kan 

gebruik gemaakt worden van muziek/zang via een CD. 

 

4.2.3 Collecteren 

Er zullen collecteschalen geplaatst worden bij de  3 uitgangen. Om de uitstroom uit de 

kerk soepel en snel te laten verlopen zal er 1 collecte worden gehouden waarvan de 

opbrengst 50/50 wordt verdeeld tussen Diaconie en Kerk. 

Nadat de kerkgangers de kerk hebben verlaten zal het tellen van het geld plaatsvinden 

in de consistorie door de dienstdoende diaken en de ouderling van dienst 

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Gezien de beperkte ruimte in de Potkaamp is koffiedrinken na de dienst niet mogelijk. 

 

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 

De kinderoppasdienst wordt aangeboden en vindt plaats in de Potkaamp. 

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 

Bezoekers van de diensten moeten zich vooraf aanmelden bij de kosters. Bij voorkeur 

via de mail koster@pgborne.nl of eventueel telefonisch op telefoonnummer 

0621100945. Bij de aanmelding moet vermeld worden met hoeveel personen men wil 

komen. De aanmelding moet plaatsvinden uiterlijk vrijdagavond voor 18.00 uur. De 

kosters informeren de gemeenteleden die vanwege de beperkte capaciteit niet kunnen 

komen via de mail of eventueel telefonisch uiterlijk zaterdagavond voor 18.00 uur. 

Gemeenteleden die zich hebben aangemeld maar vanwege de beperkte capaciteit niet 

kunnen komen hebben voorrang bij de volgende aanmelding. 

Gemeenteleden die zich voor het eerst aanmelden hebben voorrang boven 

gemeenteleden die al vaker geweest zijn. 

Bij de ingang van de kerk checkt de coördinator (koster) met behulp van de 

aanmeldingslijst of de kerkganger zich heeft aangemeld. Ook vraagt de coördinator naar 

de gezondheid van de kerkganger: Bent u verkouden, hebt u koorts, heeft een 

huisgenoot Corona? Als op één van de vragen positief wordt geantwoord kan de 

kerkganger de kerk niet betreden. 

 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

Een aanzienlijk deel van de potentiële kerkgangers bestaat uit oudere (boven de 70) en 

kwetsbare mensen. In dit gebruiksplan is daar rekening mee gehouden. 

4.4 taakomschrijvingen 

 

mailto:koster@pgborne.nl
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4.4.1 coördinatoren 

De coördinatoren zijn herkenbaar door het dragen van een badge aan een halsketting. 

Zij doen de intake bij de deur, wijzen de kerkgangers hun plaats en regelen een ordelijk 

vertrek uit de kerk na afloop van de dienst 

Één van de coördinatoren (de koster)  staat bij de ingang van de kerk de andere 2 

(ouderling van dienst en dienstdoende diaken) zijn in de kerkzaal aanwezig. 

 

4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 

Namens de kerkenraad zijn de predikant, de ouderling van dienst en de dienstdoende 

diaken aanwezig. 

Het consistoriegebed vindt plaats in de Potkaamp. 

De predikant staat voorafgaand aan de dienst niet bij de ingang. De predikant en 

ouderling van dienst staan na afloop van de dienst niet bij de uitgang. 

In plaats van met een handdruk, groeten de ouderling van dienst en de predikant elkaar 

met de liturgische groet door hun hand op hun hart te leggen en met een hoofdknik. 

 

4.4.3 techniek 

In verband met de 1,5 meter maatregel kan slechts één technicus aanwezig zijn. 

De schoonmaak van de technische hulpmiddelen wordt verzorgd door de koster. 

4.4.4 muzikanten 

Als er een zanggroep meewerkt aan de dienst staan zij tijdens de zang op het koor voor 

de daar aanwezige zitplaatsen. Zij zingen richting het schip van de kerk zodat er 

voldoende afstand blijft (minimaal 3 meter) tot de kerkgangers in het schip 

Er worden zitplaatsen voor de zanggroep gereserveerd op de voorste stoelen in het 

schip. 

De stoelopstelling van de kerk wordt zo ingericht dat de organist met inachtneming van 

de 1,5 meter maatregel van het grote orgel naar het kistorgel en de piano kan lopen. 

 

4.3 tijdschema 

De koster is één uur voor aanvang van de dienst aanwezig en ventileert de kerk. 

Zie verder hoofdstuk 4.1.6. 

De ouderling van dienst en dienstdoende diaken (in hun rol als coördinator) zijn een half 

uur voor aanvang van dienst aanwezig. 

We houden compacte diensten van circa ¾ uur. 
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5 besluitvorming en communicatie 
5.1 Besluitvorming 

Het gebruiksplan wordt na het opstellen door de kleine commissie Opstart verstrekt aan 

het moderamen. Het moderamen zal het gebruiksplan vervolgens ter goedkeuring 

voorleggen aan de kerkenraad. 

 

5.2 Communicatie 

De communicatie van het gebruiksplan zal plaatsvinden via de website. Ook zal een 

geprinte versie van het gebruiksplan in de Oude Kerk aanwezig zijn. 

 

Een samenvatting van de belangrijkste informatie uit het gebruiksplan zal gepubliceerd 

worden in Onderweg, de Zondagsbrief en via de website 

 

Alle gemeenteleden krijgen, uiterlijk 2 weken voor de eerste openstelling op 6 

september 2020, een brief met daarin de belangrijkste informatie uit het gebruiksplan 

hier in wordt o.a. het volgende opgenomen: 

● Aanmelding voor bezoek aan een kerkdienst is noodzakelijk en kan via de 

kosters bij voorkeur per mail koster@pgborne.nl of eventueel telefonisch 

0621100946 voor vrijdagavond 18.00 uur. 

● De kosters informeren de gemeenteleden die vanwege de beperkte capaciteit 

niet kunnen komen via de mail of eventueel telefonisch uiterlijk zaterdagavond 

voor 18.00 uur. 

● Gemeenteleden die zich hebben aangemeld maar vanwege de beperkte 

capaciteit niet kunnen komen hebben voorrang bij de volgende aanmelding. 

● Gemeenteleden die zich voor het eerst aanmelden hebben voorrang boven 

gemeenteleden die al vaker geweest zijn. 

● Bij de ingang van de kerk checkt de coördinator (koster) of de kerkganger zich 

heeft aangemeld. Ook vraagt de coördinator naar de gezondheid van de 

kerkganger: Bent u verkouden, hebt u koorts, heeft een huisgenoot Corona? Als 

op één van de vragen positief wordt geantwoord kan de kerkganger de kerk niet 

betreden. 

● 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 Potkaamp tot een minimum beperken. 

● De privacy kan in het kader van de online uitzendingen niet gewaarborgd 

worden. 
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6 overige bijeenkomsten, 
vergaderingen en bezoekwerk 

 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

Overige bijeenkomsten en vergaderingen vinden plaats in de Potkaamp voor zover de 

beschikbare ruimte dat toelaat. Voor bijeenkomsten boven de 15 personen zal eventueel 

uitgeweken moeten worden naar een andere, ruimere, locatie. 

 

6.2 Bezoekwerk 

Het bezoekwerk vindt op ad hoc basis plaats. Daarbij wordt terughoudend omgegaan 

met het bezoekwerk. Indien noodzakelijk vindt uiteraard wel huisbezoek plaats. 

Een deel van het bezoekwerk vindt telefonisch al dan niet via beeldbellen plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 


