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Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 
gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland en volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit 
gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.                                                                                                                                                               

 

De door de overheid afgegeven richtlijnen is sterk aan verandering onderhevig. De in dit plan 
beschreven maatregelen zijn van kracht zolang de huidige richtlijnen van het RIVM van 
toepassing zijn. Mochten de richtlijnen worden verruimd, of verscherpt, dan wordt het 
gebruiksplan hierop aangepast.  
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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 zondag 23 januari zijn de kerkdiensten weer ‘opgeschaald’ naar maximaal 

100 personen, betrokkenen niet meegerekend (met inachtneming dat de anderhalve 
meter regel wordt gerespecteerd) in kerk en in Philalethes.  
 

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 
Het kerkgebouw wordt gebruikt voor de zondagse erediensten en voor een enkele rouw- en 
trouwdienst. De diensten op zondag betreffen een ochtend- en een avonddienst. Voor een 
rouw- en trouwdienst gelden dezelfde voorwaarden als voor de zondagse erediensten.  
Voor een rouwdienst is de begrafenisondernemer verantwoordelijk voor de naleving van de 
richtlijnen. Dit is/wordt naar hem/haar gecommuniceerd.  
Voor een trouwdienst is het betreffende bruidspaar verantwoordelijk voor de naleving van de 
richtlijnen. Bij de verhuur van de kerk wordt dit schriftelijk gecommuniceerd. De dienstdoende 
koster ziet toe op de naleving van de richtlijnen en is als zodanig bevoegd hiervoor handelend 
op te treden.  
 

3.1.1 Aanvangstijden voor verschillende diensten 
De aanvangstijden van 9.30 uur en 18.30 uur (vanaf 30-01) blijven ongewijzigd. 

 

3.2 Gebruik kerk 

3.2.1 Plaatsing in de kerk 
De inrichting van de kerk bestaat uit een middenschip met 2 rijen banken met daartussen een 
middenpad van ca. 1,20 m breedte. Tegen de buitengevels aan de noord- en zuidzijde staan 
zijbanken. Tussen de zijbanken en de banken in het middenschip zit een pad met een breedte 
van ca. 0,8 m. Naast de kansel bevindt zich de noordelijke zijbeuk en de zuidelijke zijbeuk. 
Aan de achterzijde van de kerk bevindt zich een galerij waar ook het orgel met speeltafel 
staat. De banken in de kerk zijn gemonteerd aan de vloer en zijn niet demontabel. Voor in de 
kerk rondom de kansel staan enkele losse stoelen. Voor de kansel staat een losse liturgietafel 
bestemd voor een Bijbel, het avondmaalstel en een katheder. In het koor van de kerk staat 
een piano, knielbank en een tweetal stoelen ten behoeve van trouwdiensten. De banken zijn 
voorzien van losse kussens. 

3.2.2 Organisatie in een anderhalve meter-situatie 
1) De diensten zijn alleen toegankelijk voor gemeenteleden die hiervoor een uitnodiging, via 

kerktijd.nl hebben ontvangen. Eventuele gasten zijn alleen welkom als zij bevestigen 
gezond te zijn en zich houden aan de richtlijnen. Voor het aanmelden voor de diensten is 
een aanmeldprotocol opgesteld. Dit protocol is via de kerkbode, door middel van de 
afkondigingen en via de website gecommuniceerd aan de gemeente. De gemeenteleden 
worden voor iedere dienst uitgenodigd. 

2) De kerk is alleen vanaf de entreedeur onder de toren toegankelijk. Dit wordt ook 
aangegeven op de andere deuren aan de beide zijgevels van de kerk. 

3) Vanaf de entreedeur onder de toren tot aan de achterste banken worden op de vloer om 
de anderhalve meter markeringen aangebracht. 

4) Bij de toegangsdeur worden gemeenteleden verzocht hun handen te desinfecteren met 
het aanwezige desinfectiemiddel.  

5) De gemeenteleden worden, indien gewenst, naar hun plek begeleid.  
6) De beschikbare zitplaatsen zijn door middel van teksten in de bank als zodanig 

aangegeven. In niet beschikbare banken staan de kussens omhoog.  
7) Vanaf zondag DV 18 juli 2021 vindt er weer gemeentezang plaats. De zang wordt 

ondersteunt door een drietal gemeenteleden die vanaf de galerij de zang begeleiden. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van geluidsversterking. 

8) Per dienst worden een aantal gemeenteleden uitgenodigd. Naast de ambtsdragers, EHBO-
ers, koster, camera-bediening en de gastvrouw en/of heer blijven er nog een aantal 
zitplaatsen over om een onaangekondigde gast te verwelkomen. 

9) Gemeenteleden kunnen zich, via kerktijd.nl, blijven aanmelden.  
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10) Bij het verlaten van de kerk wordt gebruik gemaakt van de entreedeur onder de toren. De 
koster ziet toe op een ordentelijk verloop bij de uitgang onder de toren. De 
gemeenteleden die in de zijbankjes en de zijbeuken zitten verlaten de kerk via de 
zijuitgangen. 

11) De ramen aan noord- en zuidzijde van de kerk geopend blijven permanent open. Hiermee 
is de ventilatie gegarandeerd. 

 
3.2.3 Zalen: normale capaciteit en aangepast capaciteit 

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik 
per 28 februari  

Aangepast gebruik 
per 23 januari 

kerk en 
galerij 

kerkdiensten  
650 zitplaatsen  

30 zitplaatsen + 
zitplaatsen voor 
betrokkenen. Het 
dragen van een 
mondkapje, vanaf 13 
jaar, bij het 
binnenkomen en 
verlaten van de 
kerk. 

100 zitplaatsen + 
zitplaatsen voor 
betrokkenen.  

consistorie  
 

kerkenraad voor de 
dienst 

Ouderling, diaken, 
afkondiger en 
predikant. 

Ouderling, diaken, 
afkondiger en 
predikant. 

grote zaal  
begane 
grond 
Philalethes 

Oppasdienst voor 15 
kinderen en 2 leiders 

Oppasdienst en 
zondagsschool voor 
10 kinderen en 2 
leiders. Het is aan de 
leidinggevenden om 
afwegingen te 
maken en te bepalen 
op welk moment 
deze activiteiten 
weer opgestart 
zullen worden. De 
leidinggevenden 
zullen daarover de 
bettreffende ouder 
informeren. 

Oppasdienst en 
zondagsschool voor 10 
kinderen en 2 leiders. 
Het is aan de 
leidinggevenden om 
afwegingen te maken 
en te bepalen op welk 
moment deze 
activiteiten weer 
opgestart zullen 
worden. De 
leidinggevenden zullen 
daarover de 
bettreffende ouder 
informeren. 

grote zaal 1e 
verdieping 
Philalethes 

Kinderbijbel uur 20 
kinderen en 2 leiders 

Kinderbijbel uur 8 
kinderen en 2 
leiders. 
 Het is aan de 
leidinggevenden om 
afwegingen te 
maken en te bepalen 
op welk moment 
deze activiteiten 
weer opgestart 
zullen worden. De 
leidinggevenden 
zullen daarover de 

Kinderbijbel uur 8 
kinderen en 2 leiders. 
 Het is aan de 
leidinggevenden om 
afwegingen te maken 
en te bepalen op welk 
moment deze 
activiteiten weer 
opgestart zullen 
worden. De 
leidinggevenden zullen 
daarover de 
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bettreffende ouder 
informeren. 

bettreffende ouder 
informeren. 

grote zaal 2e 
verdieping 
Philalethes 

Kinderbijbel uur 20 
kinderen en 2 leiders 

Kinderbijbel uur 8 
kinderen en 2 
leiders. 
Het is aan de 
leidinggevenden om 
afwegingen te 
maken e te bepalen 
op welk moment 
deze activiteiten 
weer opgestart 
zullen worden. De 
leidinggevenden 
zullen daarover de 
bettreffende 

Kinderbijbel uur 8 
kinderen en 2 leiders. 
Het is aan de 
leidinggevenden om 
afwegingen te maken 
e te bepalen op welk 
moment deze 
activiteiten weer 
opgestart zullen 
worden. De 
leidinggevenden zullen 
daarover de 
bettreffende ouder 
informeren. 

overige zalen diverse functies afgesloten Deze kunnen weer 
worden gebruikt met 
inachtneming van een 
vastgesteld maximum. 
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4. Concrete uitwerking 
 
4.1 Gerelateerd aan het gebouw 

4.1.1 Routing 
De kerk is uitsluitend via de ingang onder de toren toegankelijk. Op de deuren van beide 
zijingangen worden bezoekers door middel van teksten hier op gewezen.  
De dienstdoende ambtsdragers gaan via de deur van de consistorie de kerk binnen. 
Door middel van teksten in de bank en en omhoogstaande kussens wordt aangegenven welke 
banken beschikbaar zijn. Personen met bijzonder opdracht (EHBO, camera-bediening, koster, 
organist, ambtsdragers en eventueel kerkrentmeesters) worden niet meegerekend voor het 
maximum aantal bezoekers. 
De gemeenteleden verlaten de kerk via de uitgang onder de toren. De gemeenteleden die in 
de zijbanken en de zijbeuken zitten verlaten de kerk via de zijuitgangen. 
 
Binnenkomst in de kerk 

● De deuren zijn, zo veel mogelijk, geopend, zodat mensen geen deurklinken hoeven 
aan te raken. 

● Het desinfecterende middel staat bij de achteringang. 
● Er wordt geadviseerd om jassen en paraplu’s zoveel mogelijk mee te nemen in de kerk 

en geen gebruik te maken van de kapstokken en de paraplubakken in de entree onder 
de toren. 

● De gemeenteleden worden, indien nodig, door de gastheer naar de plek geleid.  

Verlaten van de kerk 
● In de communicatie naar de gemeente (website, kerkbode en afkondigingen) zijn de 

gemeenteleden op de hoogte gebracht hoe zij de kerk dienen te verlaten. 
● Hierbij is ook gemeld dat de gemeenteleden worden verzocht om niet buiten met 

elkaar te blijven praten. 

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 
Vanaf de ingang onder de toren tot aan de achterste banken in de kerk is met markeringen de 
noodzakelijke anderhalve meter afstand aangegeven. Gemeenteleden dienen deze 
markeringen te respecteren. De gastheer ziet toe op de naleving van deze richtlijn.  
 
4.1.3 Garderobe 
De gemeenteleden worden geadviseerd om hun jassen en paraplu aan te laten en bij zich te 
houden en zo min mogelijk gebruik te maken van de kapstokken en de paraplubakken.  
 

4.1.4 Parkeren 
Gemeenteleden dienen de fietsen op het Kerkplein met voldoende onderlinge afstand te 
stallen. Voor zover van toepassing kunnen de auto’s op de parkeerplaatsen van Plein ‘40-‘45 
en bij de Jumbo worden gestald. Voor de predikant is er, nabij de consistorie een 
parkeerplaats beschikbaar. 
 

4.1.5 Toiletgebruik 
Het gebruik van het toilet wordt afgeraden. Voor de dienst wordt het toilet gereinigd door de 
koster. Indien het toilet tijdens de dienst wordt gebruikt wordt deze na de dienst opnieuw 
door de koster gereinigd.  

4.1.6 Reinigen en ventileren 
Voor het reinigen en ventileren van de kerk is onderstaand ‘reinigingsprotocol’ opgesteld.  

1. De koster zorgt dat, in verband met het ventileren van de kerk, de te openen ramen 
op zondag blijven geopend. 

2. Indien tussen twee verschillende activiteiten in dezelfde ruimte, niet meer dan 1 uur 
pauze zit dient na afloop de eerste activiteit de ruimte te worden gereinigd.  
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4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten 
 
Avondmaal 
De bediening van het avondmaal vindt, onder voorwaarden plaats. De gemeenteleden blijven 
in de banken zitten. Het aantal loopbewegingen blijft hierdoor beperkt, wat de kans op 
besmetting verminderd. Het brood en de wijn zal worden aangereikt. Het brood zal worden 
aangeboden op papieren ‘onderleggers’. De wijn wordt aangeboden in kleine bekertjes. Voor 
de avondmaalsviering worden meerdere diensten gehouden. Het aanmelden voor de diensten 
gebeurd op de gebruikelijke wijze via Kerktijd.nl. 

Doop 
Voor het bedienen van de doop gelden gewijzigde richtlijnen. Het ambt van predikant wordt, 
voor dit onderdeel, gezien als contact beroep. Op grond van dit uitgangspunt zal de predikant 
de doopbediening op de gebruikelijke wijze laten plaatsvinden. Voor de bediening van de doop 
wast de predikant zijn handen. Er is geen fysiek contact tussen predikant en dopeling. Het 
doopwater wordt, vanuit de handpalm, over het hoofd van de dopeling uitgegoten. De 
doopouders geven het aantal en de namen van de genodigden door aan de scriba. Het aantal 
en de namen worden aan de secretaris van het college van kerkrentmeesters doorgegeven die 
op basis van het aantal opgegeven genodigden voor de overige beschikbare plekken 
gemeenteleden uitgenodigd. 
 

4.2.2 Zang en muziek 
Een drietal gemeenteleden zal de samenzang in de diensten begeleiden. De drie 
gemeenteleden zingen vanaf de galerij in de kerk. Dit vindt plaats met een 
geluidsversterking. 
 

4.2.3 Collecteren 
Collecten vinden plaats door middel van het, tijdens de dienst, tonen van het 
bankrekeningnummer en een QR-code. Daarnaast kan er middels de kerk-app worden 
betaald. Tijdens de dienst vinden er geen collecten plaats.  
 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 
Er is, vooralsnog geen gelegenheid om na de dienst koffie te drinken. Gemeenteleden worden 
geadviseerd om na de dienst naar huis te gaan. Op het Kerkplein geldt de anderhalve meter 
richtlijn.  
 

4.2.5 Oppas, zondagsschool en Kinderbijbel uur (KBU) 
Kinderoppas, zondagsschool en Kinderbijbel uur (KBU) vindt plaats in het naastgelegen 
verenigingsgebouw. 

Breng- en haalmomenten, contact met ouders: 

 De breng- en haalmomenten van kinderen zijn dusdanig georganiseerd dat het 
mogelijk is om de anderhalve meter afstandsregel in acht kan worden genomen.  

 De kinderen worden door één volwassene gebracht. Overige gezinsleden die geen 
gebruik maken van de opvang, blijven buiten op het Kerkplein wachten. De ouder 
dient bij binnenkomst een mondkapje te dragen. 

 Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind vindt digitaal of 
telefonisch plaats.   

 Het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en ouders en 
tussen ouders onderling wordt zoveel mogelijk beperkt.  

 De vrijwilligers dragen mondkapjes indien zij zich verplaatsen. 
 Een vrijwilliger bij de deur ziet toe op:  
o Spreiding bij haal- en brengmomenten.  
o Maximum aantal ouders wat tegelijk naar binnen kan. 
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o In de centrale hal wordt een markering aangebracht waarachter ouders moeten 
wachten en hun kind overdragen aan de vrijwilliger.  

o Het ophalen van de kinderen van het KBU wordt gescheiden van het ophalen van de 
kinderen van de oppasdienst/zondagsschool. 

 De overdracht bij de oppasdienst/zondagsschool vindt plaats door het kind een Maxi-
Cosi, een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en vervolgens 
afstand te nemen zodat de medewerkers van de oppasdienst/zondagsschool het kind 
kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd.  
 

Tijdens de opvang/activiteit: 

 Tussen vrijwilligers en kinderen is het niet nodig om anderhalve meter afstand in acht 
te nemen.  

 De vrijwilligers dragen mondkapjes indien zij zich verplaatsen. 
 Het contact tussen kinderen uit verschillende groepen wordt zoveel mogelijk beperkt. 
 De oppasdienst/zondagsschool wordt zodanig georganiseerd dat de ruimte het toelaat 

om anderhalve meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Er wordt hierbij gebruik 
gemaakt van de grote zaal die, hier qua oppervlakte, uitermate geschikt voor is. 

 Het maximum aantal mensen per ruimte staat op de deur aangegeven. 
 De bestaande opstelling dient gehandhaafd te blijven. Er mag, zonder toestemming 

van de koster niet met tafels worden geschoven of extra stoelen te worden 
bijgeplaatst. 

4.3 Uitnodigingsbeleid 
Voor het uitnodigen is onderstaand ‘aanmeldprotocol’ opgesteld. Hierin is het volgende 
omschreven: 

1. Alleen aangemelde leden kunnen de diensten bijwonen.  
2. Om vast te kunnen stellen wie gebruik wil maken van de mogelijkheid om weer naar 

de kerk te gaan dienen gemeenteleden zich aan te melden. Mensen met 
gezondheidsklachten of die in de risicogroepen vallen en kwetsbare groepen worden 
geadviseerd de diensten online bij te wonen. 

3. Het aanmelden kan via kerktijd.nl of telefonisch bij de secretaris van het college van 
kerkrentmeesters: 06-57335720 indien men niet over mail beschikt. 

4. Gezinnen dienen het aantal gezinsleden te vermelden waarmee men naar de kerk 
komt. Thuiswonende kinderen dienen bij hun ouders te gaan zitten. 

5. Jongeren die verkering hebben dienen zich als ‘stelletje’ op te geven. 
6. Op kerktijd.nl kan een voorkeur worden aangegeven voor een ochtenddienst of 

avonddienst. 
7. Het gezin, ‘stelletje’, echtpaar of gemeentelid wordt per dienst uitgenodigd. 
8. De uitnodiging wordt woensdag in de week voorafgaande aan de eredienst 

automatisch per mail verstuurd. In de mail dient te worden aangegeven of men komt 
of niet komt. Bij een annulering wordt automatisch een volgend gemeentelid 
uitgenodigd. Bij geen mail worden de gemeenteleden gebeld. 

9. Alle aanmeldingen worden vastgelegd in de SharePoint ledenlijst (inclusief aantallen 
per melder/adres).  

10. De aanmelders krijgen in de dienst één of meer zitplaatsen toegewezen door de 
gastheer. De zitplaatsen direct naast de gangpaden blijven vrij. 

11. Bij het uitnodigen wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid voor enkele 
gasten. 

12. Uitsluitend gezonde mensen worden toegelaten. 
13. Vragen over het aanmelden kunnen worden gesteld aan de scriba. Contactgegevens 

staan op de website, kerkbode en in de gemeentegids. 
 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 
In de communicatie naar de gemeente is en wordt duidelijk gemaakt dat gemeenteleden met 
gezondheidsklachten, risico- en kwetsbare groepen worden geadviseerd geen gebruik te 
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maken van de mogelijkheid om zich aan te melden voor het bezoek van de diensten. Het is 
aan de gemeenteleden zelf hoe hier mee om te gaan.  
 

4.4 Taakomschrijving 
 

4.4.1 Kerkenraad, diaconie en voorganger 
De kerkenraad, (1 diaken, 1 ouderling, afkondiger en predikant) verzamelen zich voor de 
dienst in de consistorie. 
In de consistorie geldt ook de anderhalve meter maatregel. De ouderling van dienst verzorgt, 
voor en na de dienst, het consistoriegebed. 
De afkondiger maakt, voor de afkondigingen, gebruik van de vaste microfoon op de katheder. 
De predikant heeft een microfoon door middel van een headset.  
De ouderling van dienst geeft de predikant GEEN hand maar geeft voor aanvang van de 
dienst en na het uitspreken van de zegen, een hoofdknik. 
De ouderling van dienst zit tijdens het openingslied op een stoel voor de ouderlingenbank. Na 
de begroeting van de predikant neemt hij samen met diaken plaats in de ouderlingenbank. 
 

4.4.2 Techniek 
In de kerk wordt gebruik gemaakt van kerkTV. De bediening van de apparatuur vindt plaats in 
de Royaardsbank.  
Ook voor degene die de camera bedient geldt dat bij binnenkomst hij zijn handen dient te 
desinfecteren. 
 

4.4.3 Muzikanten  
Met uitzondering van de organist zijn er geen muzikanten in de dienst aanwezig.  
 

4.5 Tijdsschema  
wanneer Wat wie 

 Zaterdag  

avond ramen in de kerkzaal staan permanent 
open om te ventileren 

koster 

 Zondag  

zondag 9:00 en 
18.00u 

deuren van het gebouw open  
Ventileren 

koster 

9.00 en 18.00u EHBO  2 EHBO’ers 

9:15 en 18.15u camerabediening aanwezig ‘cameraman’ 

9.20 en 18.20u organist aanwezig organist 

9:30 en 18.30u aanvang dienst  

10:45 en 19.45u afsluiting dienst  

 ventileren koster 

 zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 
permanent open 

koster 

 

 

 

 

 

 



Gebruiksplan Hervormde Gemeente Scherpenzeel 

11 
 

5. Besluitvorming en communicatie 
 

5.1 Besluitvorming 
Het gebruiksplan is in haar vergadering van d.d. 17 juni 2020 door de kerkenraad 
vastgesteld. Na de aanscherping van de maatregelen is het gebruiksplan hierop aangepast. 
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 12 oktober besloten een Corona-team samen te 
stellen. Deze heeft tot taak de maatregelen te implementeren in de orde van dienst en voor 
het gebruik van de kerk en Philalethes. Voor vragen e.d. kunt u contact opnemen met W. van 
de Kleut, wvandekleut@hervormdscherpenzeel.nl of tel. 06-52 55 35 62. 

5.2 Communicatie 
Indien er wijzigingen optreden in de maatregelen wordt de gemeente in de kerkbode, op de 
website en via de afkondigingen geïnformeerd over de wijzigingen van de RIVM-richtlijnen. 
Hiervoor is een aanmeldprotocol, een gebruiksprotocol en een reinigingsprotocol opgesteld. 
De inhoud van deze protocollen zijn gecommuniceerd met kerkenraad, leidinggevenden, 
kosters en de gemeenteleden en zijn onderdeel van dit gebruiksplan.  
De wijze waarop de gemeenteleden worden uitgenodigd en de richtlijnen waaraan zij zich 
dienen te houden zijn in deze protocollen en in dit gebruiksplan beschreven. Onderstaande 
uitgangspunten zijn in de protocollen en in het gebruiksplan gehanteerd. 
 

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden; 
● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten; 
● Volg de aangewezen looproute. 
● Volg de aanwijzingen op van de gastheer en/of de koster; 
● Geen koffiedrinken na de dienst; 
● Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken; 

 

Communicatiematrix: 
 

voor wie 
 
 
 
communicatiemiddel 

kinderen 
tot 12 jr. 

kinderen 
13-18 jr. 

volwassen 
leden 

70+ leden 
en andere 
kwetsbare 
leden 

gasten  
(niet-
leden) 

College 
van 
kerkrent-
meesters 

kerken-
raad 

gebruiksplan  
website, kerkbode en 
afkondigingen 
 

     x x 

uitnodigingen | info 
e-mail of telefoon 
 

 x x x    

centraal contactadres  
voor vragen per e-mail, 
telefoon contact opnemen 
met scriba 
 

 x x x x x x 

flyer | affiches | 
welkomstbord ingang 
tekstbord bij ingang en op 
de buitenzijde van de 
entreedeuren 
 

  x x x   

Gastvrouw, gastheer  
geen extra communicatie, 
wel enkele plekken 

    x   
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beschikbaar 
 

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

     x x 
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6. Overige bijeenkomsten, vergaderingen en 
bezoekwerk 
 
6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 
Naast de zondagse erediensten vinden er incidenteel in de kerk rouw- en trouwdiensten 
plaats. Voor deze diensten gelden dezelfde richtlijnen als voor de zondagse erediensten.  

In Philalethes vinden verenigingsavonden en vergaderingen plaats. Ook hier gelden de 
richtlijnen van het RIVM. Voor het bespreken van een zaal informeert de koster naar het 
aantal personen en wijst vervolgens een zaal toe. De zalen zijn conform de richtlijnen van het 
RIVM ingericht. Het is zonder overleg met de koster niet geoorloofd wijzigingen aan te 
brengen in de inrichting. Het maximum aantal aanwezigen per zaal is aangegeven op de deur 
van betreffende zaal. Degene die de zaal reserveert is verantwoordelijk dat het maximum 
aantal aanwezigen niet wordt overschreden. De dienstdoende koster ziet toe op de naleving 
van deze richtlijnen en de afspraken zoals: 

 In achtnemen van de anderhalve meter maatregel; 
 Desinfecteren van handen bij binnenkomst; 

Bij het structureel niet naleven van bovengenoemde afspraken kan de toegang worden 
geweigerd.  
 

6.2 Catechese/Jeugdwerk (t/m  17 jaar) 
Met ingang van 19 januari is het weer mogelijk om jeugdactiviteiten te organiseren voor 
jongeren tot en met 17 jaar. Dit geldt dus zowel voor catechese als voor de jeugdclubs. Het is 
aan de leidinggevenden/catecheten om afwegingen te maken en te bepalen op welk moment 
deze activiteiten weer opgestart zullen worden. De leidinggevenden/catecheten zullen 
daarover de betrokkenen informeren. Voor deze activiteiten zijn wel aanvullende 
maatregelen/adviezen van kracht zie onder 'aanvullende maatregelen/adviezen'. 
 
6.2.1 Aanvullende maatregelen en adviezen 
Naast de eerder afgegeven maatregelen met betrekking tot activiteiten in Philalethes gelden 
met ingang van 19 januari de onderstaande aanvullende maatregelen en adviezen. 

6.2.2 Maatregelen voor leidinggevenden: 

 Houd een accurate registratie bij van groepsindelingen (en, indien van toepassing, 
subgroepen) en presentie. Dit in verband met verplichte quarantaine bij een 
besmetting; 

 Stel direct na het ontvangen van een melding van besmetting alle personen in kennis 
die (direct) contact hebben gehad met de betreffende persoon. 

 Organiseer de activiteiten in de ruimtes van het (kerk)gebouw of buiten op het eigen 
terrein en/of de directe omgeving van het (kerk)gebouw. 

 Laat kinderen / jongeren zoveel als mogelijk zelfstandig naar de activiteiten komen. 
Laat ze alleen als het niet anders kan gebracht / gehaald worden door één ouder. 

 Beperk het contact tussen jongeren en kinderen uit verschillende groepen, tussen 
jongeren en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Houd daarom 
rekening met elkaar wanneer gelijktijdig activiteiten plaats hebben in Philalethes en 
stem zaken zoals begintijd en eindtijd zo op elkaar af dat onderling contact zoveel als 
mogelijk wordt voorkomen. Wijs ook ouders op de geldende maatregelen. 

 Beperk het contact tussen ouders onderling zoveel mogelijk, organiseer haal- en 
brengmomenten zo dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen 
volwassenen. Indien nodig kunnen haal- en brengmomenten in etappes worden 
georganiseerd en kunnen binnen ouders door middel van markeringen op de 1,5 
meter afstand worden gewezen. 
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 Neem de eerder afgegeven maatregelen in acht zoals het desinfecteren van handen bij 
de entree. 

 Tussen leiding en jongeren moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. Ook 
tijdens sport- en spelactiviteiten. 

 De kinderen/jongeren hoeven onderling geen afstand te houden. 
 Jongeren met verkoudheidsklachten blijven thuis. Ook als dat lichte klachten zijn zoals 

niezen of een snotneus. 
 

6.2.3 Dringende adviezen: 
De leiding van de catechese en club krijgen het advies om bij verplaatsingen een mondkapje 
te dragen tijdens de catechese / club, de leiding is vrij om hier zelf een keuze in te maken. 
Richt de ruimte zo in dat je als leiding op 1,5 m afstand van de kinderen / jongeren kunt 
blijven. 

6.2.4 Maatregelen voor ouders: 

 Laat indien noodzakelijk, kinderen / jongeren door één volwassene halen of brengen, 
dus zonder extra volwassenen of kinderen. 

 Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. digitaal of 
telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. 
 

6.3 Belijdeniscatechese 
Voor de belijdeniscatechese gelden onderstaande maatregelen.  

6.3.1 Maatregelen: 
 Houd een accurate registratie bij van groepsindelingen (en, indien van toepassing, 

subgroepen) en presentie. Dit in verband met verplichte quarantaine bij een 
besmetting; 

 Stel direct na het ontvangen van een melding van besmetting alle personen in kennis 
die (direct) contact hebben gehad met de betreffende persoon. 

 Organiseer de activiteiten in de ruimtes van het (kerk)gebouw of buiten op het eigen 
terrein en/of de directe omgeving van je (kerk)gebouw. 

 Beperk het contact tussen jongeren en kinderen uit verschillende groepen, tussen 
jongeren en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Houd daarom 
rekening met elkaar wanneer gelijktijdig activiteiten plaats hebben in Philalethes en 
stem zaken zoals begintijd en eindtijd zo op elkaar af dat onderling contact zoveel als 
mogelijk wordt voorkomen. Wijs ook ouders op de geldende maatregelen. 

 Neem de eerder afgegeven maatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de 
entree. 

 Catechisanten met verkoudheidsklachten blijven thuis. Ook als dat lichte klachten zijn 
zoals niezen of een snotneus. 
 

6.3.2 Dringende adviezen: 
De leiding van de catechese en club krijgen het advies om de ruimte zo in te richten dat je als 
leiding op 1,5 m afstand van catechisanten kunt blijven.  
 

6.4 Overige activiteiten in Philalethes 
Met uitzondering van de eerder genoemde voorwaarden gelden er geen beperkende 
maatregelen voor anderen activiteiten binnen Philalethes.  

6.5 Bezoekwerk 
Nu de maatregelen aangescherpt zijn, geldt voor bezoekwerk de volgende richtlijnen: 

 Pastoranten dienen altijd van tevoren gebeld te worden met de vraag of een bezoek 
gewenst is. Verrassingsbezoeken moet worden voorkomen. 
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 De pastorant bepaald welke vorm van ontmoeting de voorkeur heeft. 
 Voor het bezoek thuis handen wassen/desinfecteren. 
 Probeer zoveel mogelijk tijdens het verplaatsen in de woning 1,5 meter afstand te 

houden. 
 Tijdens het gesprek minimaal 1,5 meter afstand houden. 
 In verband met de hygiëne maatregelen adviseren wij om geen koffie of thee aan te 

nemen.  
 Probeer zoveel mogelijk tijdens het verlaten van de woning 1,5 meter afstand houden. 
 Indien gewenst kunnen in Philalethes ook pastoranten worden ontvangen. Dit kan in 

overleg met de koster. 


