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Gebruiksplan kerkgebouw
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Betreft gebouw:
Versie:
Datum:

Hervormde gemeente Sprang
Hervormde of St. Nicolaaskerk,
Kerkstraat 34, 5161 ED Sprang-Capelle
2.03
20 oktober 2020

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 inleiding, doel en functie van dit
gebruiksplan
‘De kerk wil het virus niet verder verspreiden en het
gemeenteleven gaande houden. Samen zoeken we naar een
weg om dat te realiseren’
2.1
inleiding
Als gevolg van de coronacrisis zijn op last van het RIVM, adviesorgaan van de overheid
alle kerkelijke bijeenkomsten vanaf zondag 15 maart stilgelegd. De kerkenraad heeft
gezocht naar alternatieven en vanaf zondag 22 maart online-diensten aangeboden. De
reacties hierop waren voornamelijk positief, maar het gemeente-zijn wordt pas ten volle
beleefd als mensen elkaar kunnen ontmoeten in de eredienst en andere bijeenkomsten.
Vanwege een afname van de besmettingsgraad is het mogelijk om vanaf 1 juni weer
voorzichtig te starten met de eredienst. Vanuit de PKN is aangegeven om het een
periode van oefenen te laten zijn. De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Sprang
heeft op de kerkenraadsvergadering van 12 mei 2020 besloten hiervan geen gebruik te
maken. Het college van kerkrentmeesters kreeg de opdracht de mogelijkheden van het
organiseren van kerkdiensten te onderzoeken vanaf 1 juli, waarbij maximaal 100
personen aanwezig mogen zijn. Als uitgangspunt is hiervoor het ‘Protocol Kerkdiensten
en andere kerkelijke bijeenkomsten (format PKN)’’ gehanteerd. In dit gebruiksplan
wordt het protocol verder uitgewerkt en op maat gesneden voor onze kerk.
Het gebruiksplan beschrijft alle maatregelen die genomen worden voor het gebruik van
de kerk (met nevenruimtes) voor de erediensten.
Plaatsen om God te loven en prijzen middels gebed, prediking, zang en muziek en
elkaar te ontmoeten om toegerust in de wereld te staan.
Dit plan is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 16 juni 2020 en zal bij nieuwe
richtlijnen vanuit het RIVM regelmatig worden bijgesteld.
Nadien is het plan op 1 juli, op 28 september en op 20 oktober 2020 geactualiseerd
naar aanleiding van wijzigingen van het protocol van de PKN. De laatste keer naar
aanleiding van een wijziging van het protocol van de PKN van 14 oktober. De PKN
adviseert gehoord hebbend de overheid gemeenten zeer dringend met maximaal 30
mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang
wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er
geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.De richtlijnen in het protocol
van de PKN gelden in ieder geval tot en met week 46 (tot en met zondag 15
november).
2.2
Doelgroep, doelstelling in het algemeen
Doelgroep: predikant, pastoraal werker, ambtsdragers, gemeenteleden en andere
bezoekers.
Met dit gebruiksplan willen we:
● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus, 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.
2.3

functies van dit gebruiksplan
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de
zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
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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.
2.4

Aantal bezoekers
Er wordt vanaf 11 oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) in
plaats van maximaal 100 mensen samen gekomen tijdens de eredienst.

2.5

algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het
kader van onze doelstelling:
● 1,5 meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden
behoren;
● Alhoewel het geen verplichting is dit te dragen, wordt geadviseerd om tijdens
het verplaatsen in de kerk een mondkapje te dragen;
● 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
De Hervormde Gemeente Sprang maakt gebruik van het kerkgebouw Hervormde of St.
Nicolaaskerk, Kerkstraat 34, 5161 ED Sprang-Capelle. Het is de enige gemeente die de
monumentale kerk gebruikt. Regelmatig wordt het kerkgebouw verhuurd aan derden
voor concerten, begrafenissen, e.d. Hiervoor is een reglement of protocol opgesteld.
Met de kosters zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het kerkgebouw.
3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten
De aanvangstijden van de kerkdiensten zijn in zowel de oude als nieuwe situatie
ongewijzigd gebleven; ’s morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 18.30 uur, zodat er
voldoende tijd en ruimte is om het kerkgebouw conform de voorschriften te ontsmetten
en te reinigen.
Er rijdt geen kerkauto. Hoewel het is toegestaan om met meerdere personen van
verschillende huishoudens in een auto te zitten (bij voorkeur met een mondkapje) is dit
dermate in tegenstelling met de regels in het kerkgebouw, dat we hebben afgezien van
de inzet van de kerkauto.
3.2
gebruik kerkzalen
Het kerkgebouw beschikt over een kerkzaal, een consistorie, een
kerkrentmeesterskamer, een kleine ontmoetingsruimte ook wel doorloopkamer
genoemd, een hal, toilet, keuken en diverse magazijnen en een ketelruimte (CV).
Op het orgel is ruimte voor kerkgangers.
Naast het kerkgebouw is het Jeugdcentrum gevestigd met diverse grote en kleinere
zalen. Na een periode van sluiting wordt het Jeugdcentrum weer gebruikt en geldt
hiervoor een apart gebruiksplan dat na de zomer operationeel is.
3.2.1 plaatsing in de kerkzaal
De kerkzaal omvat een originele kruiskerkruimte: een groot middenschip, gevuld met
banken waarnaast 2.15 meter loopruimte, twee zijbeuken (noord- en zuidzijde kerk met
vaste banken) en een koor met losse stoelen.
De orgelgalerij wordt verder buiten beschouwing gelaten in dit gebruiksplan.
3.2.2 capaciteit in een 1,5 meter situatie
Gedurende de diensten wordt gebruik gemaakt van de gehele kerkzaal. Voor alle
kerkgangers wordt de 1,5 meter opstelling toegepast.
Bezettingscapaciteit
Hoewel in de oude situatie het aantal beschikbare plaatsen op 100 werd vastgesteld,
mag er vanaf 11 oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen
worden gekomen tijdens de eredienst.
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3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit
In de onderstaande tabel wordt het verschil tussen het normale gebruik en de nieuwe
situatie per 1 juni/juli weergegeven. Vanaf 11 oktober geldt het maximum van 30
kerkgangers
Zaal

Normaal gebruik

Aangepast gebruik per 1
juni

Aangepast gebruik per 1
juli

kerkzaal en
galerij

kerkdiensten en
gemeentevergaderin
gen
± 500 zitplaatsen /±
625 m2 oppervlakte

Twee onlinediensten per
zondag met een kleine
groep mensen, zitplaatsen
voor de predikant,
ambtsdragers, zanggroep
en technische dienst

Voorlopig maximaal 100
zitplaatsen voor
gemeenteleden +
zitplaatsen voor mensen van
de organisatie; predikant,
koster etc.

consistorie

kerkenraad voor en
na de dienst

Ouderling + diaken +
voorganger.

Leden kerkenraad (3) +
voorganger

overige
zalen

doorloopkamer voor
kerkgangers,
kerkrentmeesters
voor CvK

afgesloten

afgesloten

toilet

kerkgangers

kerkgangers

Kerkgangers met
ontmoedigingsbeleid
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4 Concrete uitwerking
4.1

Gerelateerd aan het gebouw

4.1.1 Routing bij binnenkomst en verlaten van het kerkgebouw
1. De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven
aan te raken.
2. Door middel van pijlen, strepen, afzettingen e.d. wordt de looproute
aangegeven. Er worden voor iedere viering één of meer coördinator(en) aangesteld
die toezien op de maatregelen die getroffen zijn en aangeven waar kerkgangers
wel/niet mogen zitten of lopen.
3. Bij de ingang van de kerk staat geen welkomstcommissie, maar één coördinator
die kerkgangers begroet. Kerkgangers met corona en coronagerelateerde klachten
mogen de kerk niet bezoeken. Er is een mogelijkheid tot het desinfecteren van de
handen (onder kerktoren links en rechts). Alle kerkgangers houden hun jassen aan.
4. Kerkgangers die buiten op hun beurt wachten, moeten steeds 1,5 meter van
elkaar verwijderd blijven. Dit wordt met strepen aangeven.
5. Bij de ingang en het toilet bevinden zich ook desinfecterende middelen.
Toiletbezoek dient tot een minimum te worden beperkt.
6. Na binnenkomst door de (buiten)kerkdeur loopt de kerkganger via de toren en
de tussendeur (tussen toren en kerk) en de daaropvolgende deur (tussen hal en
kerkzaal) de kerkzaal binnen.
7. Bij binnenkomst van de kerkzaal dient men rechtsaf te slaan en wordt men door
een coördinator, die zich rechts in de hoek bij het keukentje bevindt, doorverwezen
naar een coördinator die de kerkganger zijn/haar plaats wijst.
8. Eerst wordt de rechterzijbeuk van achteren naar voren gevuld, waardoor de kans
op elkaar kruisende stromen wordt verminderd. Men schuift in de bank zoveel
mogelijk door naar de muur. Er is geen eigen keuze om op een willekeurige lege
plek te zitten.
9. Nadat de rechterzijbeuk is gevuld, worden de banken in het schip gevuld.
10. De banken in het schip worden van voren naar achteren gevuld, waardoor de
kans op elkaar kruisende stromen wordt verminderd. Men schuift vanaf rechts de
bank in en schuift zover mogelijk door naar links. Dat betekent, dat er geen eigen
keuze is om op een willekeurige lege plek te mogen zitten.
11.Kerkgangers zitten op onderlinge afstand van 1,5 m van elkaar. Op de banken
waarop mag worden gezeten, zijn de zitplaatsen met tape gemarkeerd. Personen
die tot hetzelfde huishouden behoren, hoeven geen 1,5 m in acht te nemen. Dit
geldt ook voor elders in de kerk.
12. Het is alleen toegestaan van de plaats te komen, zolang de dienst nog niet
begonnen is, – na signalering - onder begeleiding (op 1,5 meter afstand) van een
coördinator (om bijvoorbeeld naar de WC te gaan).
13.Na afloop van de dienst wordt eerst het schip verlaten, waarbij de achterste rij
het eerst de kerkzaal verlaat en degene die het meest links in de bank zit het
eerste de bank verlaat. Daarna wordt de zijbeuk rechts verlaten. Bij de
rechterzijbeuk verlaat de eerste rij het eerst de kerkzaal, daarna de middelste rij en
tenslotte de achterste rij. De kerkganger die de rechterzijbeuk verlaat, loopt via de
voorkant van het schip en het linker gangpad naar de uitgang.
De kerkganger gaat per plek naar de uitgang en via de uitgang meteen naar buiten.
Ouders zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de 1,5 meter regel van hun
kinderen.
14. De aanwijzingen van de coördinatoren dienen te allen tijde te worden
opgevolgd.
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Regels voor kindernevendienst
1. In afwijking van punt 9 (van voren naar achteren vullen) worden ouders met
kind(eren), van wie de kinderen aan de kindernevendienst deelnemen, telkens
zoveel mogelijk links geplaatst in de banken, zodat zij zo dicht mogelijk aan het
linker gangpad zitten en de kinderen bij het verlaten van de kerkzaal andere
kerkgangers zo min mogelijk hoeven te storen.
2. Op teken van de voorganger vertrekken de kinderen naar de kindernevendient in
het Jeugdcentrum. Zij doen dit door uit de bank te stappen naar het linker
gangpad. Kinderen die middenin de bank zitten, doen dit door vanaf de bank waar
zij zitten over te stappen naar de (lege) bank vóór hun en deze bank te verlaten
door naar links te schuiven.
Als de kinderen uit de bank komen, verlaten zij via het linker gangpad naar links (in
het gangpad rechts aanhouden) en vervolgens via de grote deur tussen kerkzaal en
gang naar rechts de kerk. Zij worden daarbij begeleid door de leiding.
3. Na afloop van de kindernevendienst begeven de kinderen zich met de leiding
naar de kerk.
4. Bij binnenkomst in de kerkzaal via de deur tussen de grote deur tussen kerkzaal
en gang wordt links aangehouden en wordt het linker gangpad gevolgd.
5. Elk kind schuift in de bank waar zijn/haar ouders zitten of als zijn/haar ouders in
het midden van de bank zitten in de (lege) bank vóór de bank waar zijn/haar
ouder(s) zitten en stappen op de plek waar zijn/haar ouder(s) zitten over naar die
bank.
4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal
De kerkganger blijft niet in de kerk hangen of i.d. Een of meer coördinatoren zien hierop
toe.
Buiten is het de eigen verantwoordelijkheid of men (op 1,5 m) nog wat napraat.
4.1.3 garderobe
Alle kerkgangers dienen hun jassen aan te houden en geen gebruik te maken van de
garderobe. Alle kerkgangers brengen hun eigen Psalmboek en Op Toonhoogte mee.
mee.
4.1.4 parkeren
Er is voldoende ruimte op het parkeerterrein voor het beperkt aantal auto’s.
Kerkgangers worden gestimuleerd om op de fiets te komen. Iedere kerkganger is buiten
het gebouw verantwoordelijk voor het zich houden aan de afstandsregel. De fietsen
staan geparkeerd naast de kerk of achter het Jeugdcentrum.
4.1.5 toiletgebruik
In principe kan er geen gebruik van het toilet worden gemaakt. Wie toch naar het toilet wil,
geeft dit aan bij een coördinator. Deze begeleidt (op 1,5 meter) en wijst de WC-ganger op
het verplicht ontsmetten van de toilet na het gebruik ervan. Voor de WC dient er op 1,5
meter van elkaar te worden gewacht. WC-gangers gaan alleen terug naar hun plaats in de
kerk na aanwijzingen van een coördinator.

4.1.6 reinigen en ventileren
In de uitnodiging worden kerkgangers gevraagd om de handen te wassen voorafgaande
hun kerkbezoek. In het gebouw is desinfecterende handgel aanwezig, die gebruikt dient
worden.
Het gebouw is ruim, hoog en tochtig, zodat er sprake is van voldoende natuurlijke
ventilatie. Voor aanvang van de dienst staan de voordeuren open.
Na de morgendienst wordt de kerk gereinigd door een aantal schoonmakers. Na de
avonddienst wordt de kerk enkel gereinigd als er binnen 72 uur na afloop van deze
dienst een activiteit in de kerk plaatsvindt. De schoonmakers ontvangen vooraf een
instructie. Deze is opgenomen in de bijlage. De instructie is ook aanwezig in het
9
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kerkgebouw. Alle contactpunten worden gereinigd met een desinfecterende
oppervlaktereiniger. Dit gebeurt met een wegwerp-microvezeldoek (Alfeios). Er worden
geen reinigingsdoeken gebruikt.
Verder worden gereinigd: de preekstoel, microfoon, (de trapleuning naar) het orgel,
beeld en geluid, toilet en consistorie.
In principe kan er geen gebruik van het toilet worden gemaakt. In de praktijk zal dit
incidenteel toch het geval zijn. Na elk gebruik kan men de handen wassen met water en
zeep. De handen drogen met wegwerppapier, welke in een afvalemmer kan worden gegooid.
Na gebruik dient de bril, de kraan en de klink van de toiletdeur te worden gereinigd met de
vochtige microvezeldoek of desinfectans.

Na de avonddienst behoeft dit niet gereinigd te worden, omdat testresultaten in
laboratoria uitgewezen hebben dat het virus tot 72 uren actief kan blijven.
In geval er in de loop van de week een begrafenis is vanuit de kerk worden
bovenstaande schoonmaakhandelingen wel verricht.
4.2

Gerelateerd aan de samenkomst

4.2.1 Bijzondere diensten en liturgische handelingen
Bij bepaalde liturgische handelingen is het (nagenoeg) onmogelijk om de anderhalve
meter in acht te nemen. De predikant is daarom aangemerkt als contactberoep ten
behoeve van dopen, bevestiging van ambtsdragers en huwelijks (in)zegening. Het in
acht nemen van de veilige afstand van anderhalve meter is dan niet van toepassing.
Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal heeft de kerkenraad een
aantal principiële keuzes gemaakt. Deze worden hieronder kort beschreven.
Avondmaal
Vooralsnog wordt afgezien van de viering van de Maaltijd van de Heere letterlijk in de
kerk. Symbolisch wordt hierbij stilgestaan op de geplande zondagen in het rooster.
Hiervoor dient brood en wijn in de kerk te zijn. Het breken van het brood en het
schenken van de wijn wordt zichtbaar gemaakt voor de gemeenteleden thuis.
Avondmaalsdiensten vinden plaats onder dezelfde condities zoals eerder beschreven in
dit plan.
Doop
Er vinden wel doopdiensten plaats naar gelang er kinderen zijn die gedoopt moeten
worden. Zo mogelijk vindt een clustering plaats van maximaal 3 waarbij familieleden
aanwezig mogen zijn. In overleg met het ouderpaar mogen er familieleden/vrienden
worden uitgenodigd. Er dient altijd ruimte te zijn in het rooster voor gemeenteleden.
Kleine kinderen tellen ook mee als kerkganger, ook al verlaten ze de dienst na de doop.
Doopdiensten vinden plaats onder dezelfde condities zoals eerder beschreven in dit
plan.
Overige diensten
Er wordt een oplossing gezocht voor het afscheid van de Kindernevendienst.
Voor rouwdiensten gelden de regels van dit gebruiksplan. Het aantal personen dat een
rouwdienst mag bezoeken bedraagt 30, exclusief medewerkers. Daarbij geldt bovendien
dat de aanwijzingen van de uitvaarleider dienen te worden gevolgd. De contactpersoon
van het CvK communiceert dit vooraf met de begrafenisondernemer en verstrekt een
afschrift van dit plan aan de uitvaartleider. Het CvK blijft in alle gevallen
verantwoordelijk voor een goede naleving van dit plan in het kerkgebouw.
Voor trouwdiensten gelden eveneens de regels van dit plan. Ook hier geldt het aantal
van maximaal 30 personen, exclusief medewerkers. De predikant bespreekt dit plan
vooraf met het bruidspaar.
10
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Bij beide diensten geldt nog dat condoleren of feliciteren zonder fysieke aanraking dient te
gebeuren.

4.2.2 Zang en muziek
Er is vooralsnog geen gemeentezang mogelijk, wel orgelspel of een geluidsopname. Het
is wel toegestaan één of meerdere voorzangers in te zetten. Hierbij worden de adviezen
van RIVM voor opstelling en onderlinge afstand in acht genomen (o.a. een minimale
afstand tussen de 3 en 5 meter).
4.2.3 Collecteren
Het gebruik van collectezakken is niet mogelijk. Er is ook geen collecteschaal om
opstoppingen te voorkomen. De kerkgangers kunnen hun gift overmaken via een link op
de site of op het gebruikelijke bankrekeningnummer van het CvK. De opbrengst wordt
verdeeld naar de verhouding van 40% voor de diaconie en 60% voor het CvK. Wekelijks
worden de collectedoelen genoemd, zowel via de kansel als in Voetius.
Er is dus geen contant geld in omloop.
4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting
Er is geen gelegenheid om koffie te drinken na de dienst.
4.2.5 Kinderoppas en kindernevendienst
Het Jeugdcentrum is weer geopend voor activiteiten. In het gebruiksplan voor het
Jeugdcentrum is beschreven onder welke voorwaarden de kinderoppas en de
kindernevendienst kunnen plaatsvinden.
4.3
Uitnodigingsbeleid
Alle ingeschreven personen en meelevenden van de Hervormde gemeente Sprang
worden uitgenodigd om zich te registreren om uitgenodigd te worden voor de
kerkdiensten. Er wordt gewerkt met een reserveringssysteem. Vanaf 27 september
2020 worden naast de ochtenddienst ook mensen uitgenodigd voor de avonddienst.
Wekelijks worden 60 (30 voor elk dienst) geregistreerden uitgenodigd, waarna zij zich
kunnen aangeven of ze wel of niet komen. Bij afmelding of niet beantwoorden van de
uitnodiging nodigt het systeem een ander gemeentelid uit. Ouderen of leden die niet
beschikken over internet kunnen zich telefonisch aanmelden op een vooraf vastgesteld
tijdstip.
Het centrale coördinatiepunt is Jacob Uijl. Deze is bereikbaar via “j.uijl@hervormdsprang.nl”.
4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen
Leden die ouder zijn dan 70 jaar en leden die behoren tot een risicogroep bepalen zelf
of ze wel of niet een dienst bezoeken. Zij worden gewezen op de waarschuwing vanuit
het RIVM.
4.4

taakomschrijvingen

4.4.1 coördinatoren
De coördinatoren zijn herkenbaar aan een hesje dat zij de gehele tijd dragen. De
coördinator verwelkomt de mensen in de toren. Na binnenkomst staat rechts een
coördinator opgesteld die verwijst naar een andere coördinator bij de bank waar de
kerkganger inschuift. Eventueel kan een 4e coördinator toezicht houden op het Kerkplein
of ingang van de kerk.
Indien een kerkganger toch een toilet wil bezoeken ziet de coördinator toe dat deze
persoon op gepaste wijze de bank verlaat. De toiletbeheerder vergezelt de kerkganger
naar het toilet en na afloop naar de zitplaats terug, conform alle eerder opgestelde
regels in dit plan.
De toiletbeheerder reinigt het toilet.
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4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger
Tijdens de kerkdienst zijn de predikant en drie ouderlingen/diakenen aanwezig. Het
consistoriegebed wordt uitgesproken door de ouderling van dienst in de consistorie. De
andere ouderling/diaken verzorgt de mededelingen voor de dienst.
Er is geen handdruk, wel een hoofdknik
4.4.3 koster en techniek
De koster draagt zorg voor de gebruikelijke taken die hij heeft. Hij draagt plastic
wegwerphandschoenen bij zijn werkzaamheden: psalmborden verzorgen, glas water
gereed maken, koffie zetten, e.d. Eventueel kan hij ondersteunen bij de
werkzaamheden van de coördinator, bijv. in geval van een lange wachtrij, het losraken
van tape, enz.
De persoon die het beeld en geluid (technicus) beheert draagt ook plastic handschoenen
of hij desinfecteert de technische apparatuur aan het einde van de dienst op de wijze
van dit plan. De apparatuur en de zitplaats van de technicus bevinden zich in de
linkerzijbeuk in de 1e rij, zodanig dat 1,5 meter afstand wordt gehouden van degenen
die ook zitting hebben in die zijbeuk.
4.4.4 muzikanten
De zanggroep is nog niet van toepassing. Begeleiding van de voorzangers (vier à vijf
personen) vindt plaats met orgel en/of piano.
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4.5

tijdschema

Het reguliere tijdschema op zondagen is als volgt
wanneer

wat

wie

18:00

deuren van het gebouw open. Ventileren

koster

09:00

18:00

toiletten en deurklinken reinigen

schoonmaakploeg

09:00

18:00

Coördinatoren aanwezig
Handgel klaarzetten, lijst gereed leggen
met reserveringen

coördinatoren

09:10

18:10

techniek aanwezig

wisselend volgens
rooster

09:10u

18:10

zanggroep aanwezig
(wanneer weer toegestaan)

wisselend volgens
rooster
zangcoördinator

09:20

18:20

orgelspel

organist

09:30

18:30

aanvang dienst

predikant en leden
kerkenraad

11:00

20:00

afsluiting dienst

predikant

11:05

20:05

orgelspel

organist

ochtend

avond

09:00

11:05

reinigen:
banken, preekstoel, toilet, deurklinken

11:05
11:15

20:15

reinigen i-pad

techniekteam

kerk afsluiten

koster
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5 besluitvorming en
communicatie
5.1
Besluitvorming en andere gewichtige zaken
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het gebruiksplan. Het CvK is de opsteller
ervan, evt. met expertise van derden. Het plan wordt in de kerkenraadsvergadering van
juni toegelicht, besproken en daarna vastgesteld.
Het gebruiksplan geldt voor alle activiteiten in en rond het kerkgebouw en is
hanteerbaar voor alle betrokkenen.
Predikant, pastoraal werkers en andere vrijwilligers houden zich aan de regels van het
RIVM. Wijzigingen daarin kunnen direct gevolgen hebben voor dit plan
5.2
Communicatie
Het plan wordt op de website van de kerk geplaatst en in de kerk liggen meerdere
papieren versies van dit plan. Geïnteresseerde gemeenteleden kunnen dit meenemen
indien ze niet beschikken over een computer.
In Voetius wordt melding gemaakt van dit plan en wijzigingen daarvan. Via facebook
worden gemeenteleden op de hoogte gebracht. RIVM-maatregelen staan op affiches die
in de kerk hangen.
De uitnodiging naar de gemeenteleden bevat de volgende punten:
● Tussen kerkgangers dient 1,5 meter afstand gewaarborgd te worden.
● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
● Er zijn minimaal 3 zitplaatsen vrij tussen de verschillende personen van een
ander huishouden.
● Volg de aangewezen looproutes.
● 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.
● Kom bij voorkeur te voet of op de fiets.
● Personen met klachten of verkoudheid of covid-19 worden niet in de dienst
toegelaten
● Personen van 70 jaar en ouder en personen behorend bij een risicogroep dienen
goed te overwegen of zij de diensten wel bezoeken.
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voor wie

kinderen
tot 12 jr

kinderen
13-18 jr

volwassen
leden

70+ leden
en andere
kwetsbare
leden

gasten
(niet-leden)

x

x

x

x

centraal contactadres
voor vragen per e-mail,
telefoon, (whats)app
en aanmelden dienst

x

x

x

flyer | affiches |
welkomstbord ingang
wat en hoe diensten

x

x

x

cvk

kerkenra
ad

communicatiemiddel
gebruiksplan
website, papier
uitnodigingen | info
e-mail, website,
kerkblad, social media

informatiebronnen
kerkverband
www.protestantsekerk.n
l/corona / wekelijkse
nieuwsbrief Protestantse
Kerk etc.

x

x

x

x

x

x

x

.
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6 overige bijeenkomsten,
vergaderingen en bezoekwerk
6.1
Overige bijeenkomsten en vergaderingen
Kerkelijke vergaderingen vinden plaats in het Jeugdcentrum. Daar worden de RIVM
maatregelen gehanteerd. Na een periode van sluiting wordt het Jeugdcentrum weer
gebruikt en is hiervoor een gebruiksplan vastgesteld.
6.2
Bezoekwerk
De contacten blijven- met name aan de rouwdragenden, ouderen en zieken- vooral
telefonisch, maar in goed overleg kunnen bezoeken onder bepaalde voorwaarden en
omstandigheden (bijv. in de buitenlucht) ook persoonlijk zijn.

Versiebeheer
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Versie
Versie 2.00
Versie 2.01
Versie 2.02

Datum
16 juni 2020
1 juli 2020
28 september
2020

Verbeteringen
Vaststelling plan
N.a.v. protocol PKN
Aantal bezoekers (2.4), gebruik Jeugdcentrum (3.2),
bezettingscapaciteit (3.2.2), routing (4.1.1), verduidelijking
contactberoep (4.2.1), kinderoppas en kindernevendienst
(4.2.5) en uitnodigingsbeleid voor 2 diensten op zondag (4.3)

Versie 2.03

20 oktober 2020

N.a.v. protocol PKN
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