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Wij volgen het Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten dat is 

gepubliceerd door de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken 

vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken (zie 

(www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol). Dit gebruiksplan is een uitwerking van 

dat protocol.  

 

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

zodra hier aanleiding voor is. 

 

 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol/
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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 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met meer dan van 100 personen 

(exclusief medewerkers) gehouden worden, maar wel met anderhalve meter 

afstand tussen de verschillende huishoudens. We gebruiken deze periode als 

oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen. 

 

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 Diensten op een zondag  
Er wordt voorlopig alleen een  ochtenddienst gehouden voor de GKV gemeente 

Hoogvliet/Spijkenisse. 

Op basis van het aantal gemeenteleden is er een stoelenplan gemaakt. 

Als er gemeenteleden zijn die een gast(en) mee willen nemen naar de dienst zal dit 

uiterlijk vrijdagavond kenbaar gemaakt moeten worden bij Pim de Koning. 

 

3.1.1 Aanvangstijden van de dienst. 
De kerkdienst zal beginnen om 9.30 uur. 

 

3.2 Gebruik kerkzalen  
 

3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal 
De kerkzaal heeft een hoog en laag gedeelte.  

In het hoge gedeelte voorin de kerkzaal staat het podium en het orgel als vast element 

en achterin de kerkzaal staat de geluidstafel deze is niet verplaatsbaar. 

In het lage gedeelte van de kerkzaal worden een beperkt aantal  stoelen geplaatst.  

 

In het hoge gedeelte van de kerkzaal staan stoelen en deze staan in rijen of per 2 op 

1,5 meter achter elkaar opgesteld. 

De stoelen staan aan elkaar gekoppeld en mogen niet verplaats of losgemaakt 

worden er wordt dus gewerkt met een vaste opstelling. 

We delen de gemeente op in wijken van maximaal 66 personen in de opstartperiode 

dit is exclusief dominee, ouderling, diaken, gasten en gemeenteleden die een verder 

bijdrage leveren aan de eredienst. We zullen er op toe zien dat het aantal 

medewerkers wel in verhouding staat tot het aantal toegestane bezoekers.  

(zie bijlage stoelenplan) 

 

3.2.2 Capaciteit in een anderhalve meter situatie 
 

Plaatsing van kerkgangers in de rijen. 

-Kerkgangers ontvangen bij binnenkomst indien nodig kaarten. De kaarten 

 worden gebruikt om op de stoel te leggen die niet gebruikt mag worden. 

-De coördinator geeft aan waar plaats genomen kan worden. 

-Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 
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3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  
 

Zaal Normaal gebruik Aangepast 

gebruik per 1 juni 

Aangepast 

gebruik per 1 juli 

Kerkzaal  

 

Kerkdiensten en 

gemeentevergaderingen 

en koffiedrinken. 

140 zitplaatsen 

Kerkdiensten  

1 op zondag. 

 85 zitplaatsen.   

 

Kerkdiensten. 

1op zondag 

85 zitplaatsen 

 

Consistorie  

(zaal 1) 

Kerkenraad voor de 

dienst. 

 

 

Vergaderzaal voor o.a. 

KR 

Ouderling + 

diaken + 

voorganger. 

  

-Vergaderen in 

overleg met de 

CVB 

 

 

-Voor overige 

activiteiten : 

gesloten.  

 

 

Ouderling + 

diaken + 

voorganger. 

  

-Vergaderen in 

overleg met de 

CVB 

 

 

-Voor overige 

activiteiten :  

gesloten 

 

 

Zaal 2 Crèche /GO-avonden gesloten gesloten 

keuken diverse activiteiten gesloten gesloten 

soos diverse activiteiten/jeugd gesloten gesloten 
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4 Concrete uitwerking  

 

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 
 

4.1.1 Routing 
 

= looproute bij binnenkomst kerkdienst 

                 

              = looproute bij verlaten kerkdienst   
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Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

• De deuren van de kerk en de kerkzaal zijn geopend, om te voorkomen dat   

deurklinken aangeraakt worden. 

• In de hal staat een statafel met daarop desinfecterende handgel.   

• Iedereen is verplicht eerst zijn handen te ontsmetten.                                                                                                    

Na het ontsmetten van de handen moet de looproute gevolgd worden 

aangegeven door pijlen op de vloer. 

• We gaan de kerkzaal binnen door de deuren tegenover de soos. Daar staat 

een coördinator die aangeeft op welke stoelen er plaats genomen kan 

worden. 

• Er wordt indien nodig een kaartje meegegeven om op een lege stoel naast de 

laatste persoon te leggen. 

Verlaten van de kerk 

• De kerkgangers die achterin zitten verlaten de kerkzaal via de nooduitgang. 

Iedereen die de nooduitgang gebruikt wordt verzocht om het kerkgebouw 

heen te lopen en richting huis te gaan. 

De coördinator geeft aan wie wanneer de zaal mag verlaten. 

• De kerkgangers die in het voorste gedeelte van de kerkzaal zitten worden 

verzocht, ook weer op aanwijzingen van de coördinator, de kerkzaal te verlaten 

via de deur in het lage gedeelte (het dichts bij de ingang)en richting huis te 

gaan 

• Iedereen wordt aan het einde van de dienst verzocht om niet buiten op het 

kerkplein met elkaar te blijven praten. 

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 
Kerkgangers gaan direct de hal binnen en blijven niet buiten op het plein 

(sociaal)groeperen. Als zij niet direct naar binnen kunnen zullen zij op anderhalve meter 

afstand van elkaar moeten wachten totdat zij het sein krijgen om naar binnen te gaan. 

Het zelfde geldt voor het binnengaan van de kerkzaal. In de hal wordt ook anderhalve 

meter afstand gehouden als het niet mogelijk is om direct de kerkzaal in te kunnen 

gaan.  

Op aangeven van de coördinator gaan de kerkgangers direct naar hun zitplaats en 

verwisselen niet meer  van plaats. Ook hier is (sociaal) groeperen verboden. 

 

4.1.3 Garderobe 
De kapstokken worden niet gebruikt, iedereen is verplicht zijn/haar jas mee te nemen 

en over de stoel te hangen in de kerkzaal.                                                                                    

De verrijdbare kapstok zal weggehaald worden en op de vaste kapstokken zal 

zichtbaar gemaakt worden dat deze niet gebruikt mogen worden 

4.1.4 Parkeren 
Er is parkeergelegenheid in de wijk rondom het kerkgebouw. 

 

4.1.5 Toiletgebruik  
Van te voren wordt er duidelijk naar de kerkgangers gecommuniceerd om het 

toiletbezoek tijdens de eredienst maar ook daarna zoveel mogelijk te beperken. 

Toiletten zijn alleen in uitzonderingssituaties beschikbaar. 

We maken gebruik van het invalide toilet en 1 dames toilet. 

Van de toiletbezoekers wordt verwacht dat zij een hygiënedoekje gebruiken om de 

deurklinken en de toiletbril af te doen na toiletbezoek. 

Na afloop van de eredienst worden de toiletten gereinigd met desinfecterende 

middelen. 
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Reinigen en ventileren 
Algemene richtlijnen voor alle bezoekers: 

• geen handen schudden; 

• bij binnenkomst gebruik maken van desinfecterende handgel. 

• na toiletbezoek hygiëne doekje gebruiken om deurklinken en toiletbril te 

reinigen en handen wassen. 

Tijdens de erediensten zullen de deuren zoveel mogelijk open blijven zodat er goed 

geventileerd kan worden. 

 

Reinigingsmiddelen: 

CVB is verantwoordelijk voor de aanschaf van de reinigingsmiddelen en draagt er zorg 

voor dat er voldoende middelen aanwezig zijn. 

De reinigingsmiddelen die aangeschaft worden zijn desinfecterende sprays, hygiëne 

doekjes, zeep en papieren handdoekjes. 

 

Reinigen van kerkzaal, toiletten, deurklinken wordt gedaan door de daarvoor 

aangewezen personen. 

 

Reinigen van: 

 

Kerkzaal en 

nevenruimte 

wat wordt er 

gereinigd 

wanneer Door wie Waarmee 

kerkzaal Lessenaar Tijdens de dienst 

bij wisseling van 

personen 

Door de 

betrokken 

personen 

Desinfecterende 

spray 

 Orgel, piano,  

lessenaar,  

Techniektafel, 

Deurklinken, 

microfoon 

 

Na afloop van de 

dienst 

De personen die 

er gebruik van 

maken  

Desinfecterende 

spray en 

hygiëne doekjes 

toiletten Toilet, wasbak 

en deurklink 

Na afloop van de 

dienst 

De personen die 

aangewezen zijn 

om schoon te 

maken. 

Desinfecterende 

spray en water 

en zeep 

Consistorie 

 

Tafels die 

gebruikt 

zijn/collecte 

schalen 

Na afloop van de 

dienst 

Diaken/Ouderling Desinfecterende 

spray 

hal deurklinken Na afloop van de 

dienst 

De personen die 

aangewezen zijn 

om schoon te 

maken. 

hygiëne doekjes 
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4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 
 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten  
 

Avondmaal 
Voorlopig zal er geen avondmaal gevierd worden.  

 

Doop 
Wanneer de doop wordt bediend kan de voorganger afwijken van de anderhalve 

meter maatregel en liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te 

handhaven.  

De voorganger doopt zoals gebruikelijk maar met in achtneming van de hygiëne 

voorschriften (handen ontsmet, de dopeling wordt niet aangeraakt, ouders en 

voorgangers staan op ruime afstand van elkaar) maar voor de duur van de 

waterhandeling mag de anderhalve meter worden doorbroken. 

Daarbuiten blijft de anderhalve meter afstand tussen personen wel leidend. 

 

4.2.2 Zang en muziek 
Gemeentezang is vooralsnog niet mogelijk.  

Op welke manier gaan wij eventueel  zang en muziek vorm gegeven tijdens de dienst.  

We kunnen gebruikmaken van muziek /zang van online diensten of opnames van 

YouTube. 

Het kan ook zijn dat er een geluisterd wordt naar orgel- of pianospel. 

 

4.2.3 Collecteren  
Er worden  collecteschalen geplaatst bij de twee uitgangen (beschreven bij 4.1.1. 

verlaten kerk).  

Bij elke uitgang zullen twee collecteschalen geplaatst worden zodat er geen 

filevorming ontstaat. 

Na afloop van de dienst zal het geld geteld worden door de diakenen/ouderlingen in 

de consistorie en zullen de hygiëne voorschriften opgevolgd worden volgens de 

richtlijnen van het RIVM. 

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 
Er zal voor en na afloop van de eredienst geen koffie gedronken worden. We volgen 

hierin de richtlijnen van het RIVM. 

 

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 
Er zal voorlopig geen crèche zijn. 

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 
De gemeenteleden zullen per wijk uitgenodigd worden. Op basis van het aantal leden 

per wijk is het mogelijk om verschillende wijken bij elkaar te zetten op anderhalve meter 

afstand van elkaar (zie stoelenplan).   

Als er gemeenteleden zijn die een gast(en) mee willen nemen naar de dienst zal dit 

uiterlijk vrijdagavond kenbaar gemaakt moeten worden bij Pim de Koning. 

In het stoelenplan is rekening gehouden met bezoekers die zich niet aangemeld 

hebben. 
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Het rooster voor het bezoeken van de kerkdienst zal gemaakt worden door Pim de 

Koning. 

De communicatie vindt plaats d.m.v. de nieuwsbrief die wekelijks verspreid wordt. 

Met bezoekers die van plan zijn om regelmatig onze diensten te bezoeken zullen 

afspraken gemaakt worden over wanneer zij welkom zijn. 

Dit zal geregeld worden door de kerkenraad. 

De coördinator wijst de kerkgangers op de  bekende RIVM-vragen. 

 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen  
Tijdens de opstartperiode wordt aan 70 plussers en kwetsbare mensen gevraagd om 

niet deel te nemen aan de erediensten.   

 De online vieringen blijven voor deze gemeenteleden vooralsnog het middel om bij de 

erediensten betrokken te blijven. 

 

4.4 Taakomschrijvingen 
 

4.4.1 Coördinatoren  
De coördinatoren zijn herkenbaar aan een badge(welkom). 

Voor iedere eredienst dienen twee coördinatoren te worden aangesteld. Zij ontvangen 

mensen en verwijzen de mensen naar hun zitplaatsen. Ze zien verder toe op de 

genomen maatregelen. 

Eén coördinator staat bij de ingang van de kerk en ziet erop toe dat de kerkgangers op 

het plein anderhalve meter afstand bewaren, bij binnenkomst de hygiëne maatregelen 

opvolgen en informeert naar de gezondheid van de kerkgangers. 

Bij de ingang van de kerkzaal staat  een tweede coördinator die de kerkgangers 

verwijst naar hun zitplaatsen. 

Na afloop van de dienst zorgen de coördinatoren ervoor dat het verlaten van het 

kerkgebouw soepel verloopt (zie beschrijving bij 4.1.1 verlaten kerk). 

 

4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger  
Naast de voorganger zijn namens de kerkenraad  in elke dienst een ouderling en 

diaken aanwezig. 

Zij komen voor de dienst samen in de consistorie en houden zich aan de voorschriften 

van het RIVM (anderhalve meter afstand, geen hand geven). 

 

4.4.3 Techniek  
• Er wordt op anderhalve meter van elkaar gewerkt. 

• Ze houden zich aan de hygiëne maatregelen. 

• Aan het eind van de samenkomst wordt de technische apparatuur ontsmet, 

zoals mengpaneel, microfoons en standaards, orgeltoetsen en -registers, 

bijbel op preekstoel, laptops door de gebruikers zelf. 

4.4.4 Muzikanten 
Het orgel en de piano staan voorin de kerkzaal en op 1,5 meter afstand van de 

gemeente. 
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4.5 Tijdschema 
 

Wanneer Wat Wie 

 Zondag  

Zondag 9:00 Deuren van het gebouw open om te  

ventileren 

coördinatoren 

8.45 uur Klaarzetten statafels, banners, handgel, 

toilet controleren enz 

 

Coördinatoren 

aanwezig 

 

8.45 -9.00 uur Techniek aanwezig/ Beam team Techniek team 

9:30 uur Aanvang dienst  

10:45 Afsluiting dienst  

 Ventileren  

Na de dienst Reinigen: 

- tafels die gebruikt zijn 

- toiletten en deurklinken reinigen 

- Reinigen mengtafel, microfoons, 

laptop 

 -orgel/piano 

-reinigen consistorie tafels en collecte 

schalen 

De daarvoor 

aangewezen personen. 

 deuren blijven open kerkzaal   
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5 Besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  
Dit gebruiksplan dient door de kerkenraad te worden vastgesteld. 

 

5.2 Communicatie 
Het gebruikersplan zal op de website geplaatst worden en de algemene huisregels 

worden via de nieuwsbrief naar de gemeente gecommuniceerd. 

Het uitnodigingsbeleid wordt via de nieuwsbrief naar de gemeente gecommuniceerd. 

 

• 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 coördinatoren.  

• Geen ontmoeting en consumptie na afloop. 

• Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 
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6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen 

en bezoekwerk 

 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen. 
Voorlopig zal alleen de kerkenraad en eventueel de diaconie vergaderen in de 

consistorie. 

          We richten de zaal zo in, dat deelnemers op tenminste anderhalve meter afstand   

          van elkaar kunnen plaatsnemen.  

 

6.2 Bezoekwerk : n.v.t 

 
 

Vastgesteld op de kerkenraadsvergadering 30 juni 2020. 


