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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 26 juni 2021 kunnen er weer maximaal (volwassenen en kinderen) de 

kerkdiensten bezoeken met 1,5 meter onderlinge afstand.  

Dit alles in samenhang met de geldende regelgevingen van overheid/RIVM en 

PKN Nederland. 

 

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 één huishouden 

van hetzelfde woonadres 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  

Wij gebruiken alleen zelf als gemeente het kerkgebouw voor kerkdiensten op de 

zondagmorgen, aangevraagde begrafenisdiensten en huwelijksinzegeningen. Wanneer 

er meerdere diensten op één dag plaatshebben, zowel voor eigen gebruik als voor 

verhuur, zal het gebouw minimaal 4 uur tussen de bezettingen ongebruikt zijn. Dat 

geeft voldoende tijd tussen de bijeenkomsten om alles te reinigen en zo goed mogelijk 

te ventileren.  

 

3.1.1 Aanvangstijden 

De kerkzaal zal om 9.30 uur geopend worden, de dienst begint om 10.00 uur. Er is voor 

iedereen genoeg tijd om plaats te nemen volgens aangegeven routing en aanwijzingen 

van de coördinatoren.  

 

3.2 Gebruik kerkzalen  

 

3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal 

De kerk heeft links en rechts 12 vaste zijbanken van 1,95 meter breed, in het midden 

staan 8 vaste houten banken van 3,60 meter. De midden- en zijbanken zijn van elkaar 

gescheiden door middel van een gangpad van 100 cm breed. De voorste bank in het 

midden is smaller dan de andere banken van het middenschip en aan iedere zijde staat 

1 losse stoel.  

Voorin de kerkzaal staan aan beide zijden de kerkenraadbanken van 1 x 4 meter breed, 

2 x 3 meter breed. In het midden staat de liturgische tafel met 8 stoelen en tegen de 

wand de verhoogde kansel.  

Achter in de kerkzaal is een open ruimte voor de grote openslaande deuren naar de 

hoofdingang, hier is een kleine kastruimte voor de liedboeken en offerblokken. De grote 

openslaande deuren blijven gesloten tijdens het binnenkomen en verlaten van de 

kerkzaal. In deze open ruimte zouden 2 stoelen geplaatst kunnen worden.  

Boven de entree is het orgel geplaatst. Bij het orgel (1,4 meter) kunnen aan weerszijde 

enkele stoelen geplaatst worden voor de familieleden van de organist. Verder is hier 

geen toegang. 

 

3.2.2 Capaciteit in een anderhalve-meter-situatie 

Om de anderhalve meter te kunnen waarborgen kunnen er maximaal 36 mensen in de 

kerkzaal indien er niet meerdere mensen tot hetzelfde huishouden behoren. Wanneer er 

meerdere mensen tot één huishouden behoren, kunnen er meer personen in de 

kerkzaal. Volg daarom altijd de instructies van de coördinatoren op!  

De stoelen rond de liturgische tafel blijven leeg.  

In de kerkenraadbanken aan weerszijden van de kerkzaal zal op de achterste bank in 

iedere hoek 1 persoon zitten indien er op de bank ervoor 1 persoon in het midden zit. 

De voorste smalle kerkenraadbank sluit aan op het gangpad en blijft leeg. 

Op iedere rij zijzitbanken wordt om de andere zitbank één zitbank leeg gelaten en ook 

de eerste zitplaats aan het gangpad van de toegestane zitbank blijft leeg. In een 

zijzitbank kan één huishouden van maximaal 3 personen zitten, van wie ten minste één 

een kind onder de 12 jaar is. In het middenschip kunnen om de andere bank maximaal 

2 personen van een verschillend huishouden in de ene zitbank en 1 persoon in het 

midden op de volgende zitbank. Een uitzondering is de mogelijkheid van 5 personen uit 

hetzelfde huishouden op voorwaarde dat de bank ervoor en erachter leeg blijft. 

Ieder gemeentelid en gast moet zich voor deelname aanmelden (zie punt 4.3).  
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3.2.3 Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 26 juni 

2021 

kerkzaal en galerij kerkdiensten en 

gemeentevergaderingen 

200 zitplaatsen 

60 zitplaatsen + de zitplaatsen 

voor medewerkers, met 

onderlinge afstand van 1,5mtr.. 

consistorie  

(zaal 1) 

Kerkenraad voor de dienst, 

vergaderzaal voor o.a. 

kerkenraad  

10 zitplaatsen 

Voor de dienst: 

4 zitplaatsen voor 

voorganger  

ouderling 

diaken 

kerkrentmeester. 

Grote zaal  

 

 

 

Indien gesplitst: 

(zaal 2a) 

Bijeenkomsten: 

Maximaal 20 rijen van 8 met 

tussen pad van 1 meter 

 

 

Indien gesplitst: 

Bijv. Kindernevendienst voor 15 

kinderen en 2 leiders 

Bijeenkomsten: 

maximaal 5 rijen van 4 met 

tussen pad van 3 meter 

 

 

 

Indien gesplitst: 

Bijv. Kindernevendienst voor 15 

kinderen en 2 leiders 

Grote zaal 

Indien gesplitst 

(zaal 2b) 

Crèche 2 begeleiders 5 kinderen 2 begeleiders 

5 kinderen 
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4 Concrete uitwerking  

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

4.1.1 Routing 

Er zijn twee ingangen naar de kerkzaal. De hoofdingang naar de achterzijde van de 

kerkzaal en de zijingang naar de voorzijde naast de kansel. De uitgenodigde leden 

worden in drie groepen verdeeld en mogen via de vooraf bepaalde ingang de kerkzaal 

binnenkomen. De aanwezige coördinatoren/begeleiders begeleiden de kerkgangers naar 

de vooraf ingeplande zitplaats, voorkeur van zitplaats kan niet worden opgegeven.  

Route A/Hoofdingang: Entree via de hoofdingang, via de rechter kerkdeur de 

kerkzaal in. De zitplaatsen worden vanaf de voorzijde van de zaal naar de achterzijde 

gevuld zodat het kruisen van looppaden vermeden wordt en de anderhalve meter 

gegarandeerd blijft.  

Route B/zijingang: Entree via de zijdeur (achter de keuken), naar links de voorzijde 

van de kerkzaal in. De zitplaatsen worden van de achterzijde van de kerkzaal naar de 

voorzijde gevuld, zodat het kruisen van looppaden vermeden wordt en de anderhalve 

meter gegarandeerd blijf  

Route C/Kerkerf: De Kerkenraadsleden, de Kindernevendienstleiding en de oppas voor 

de crèche zullen via het Kerkerf naar de zaal/consistorie/kerkzaal gaan. 

Verlaten van de kerk: 

Het verlaten van de kerkzaal zal in de tegenovergestelde richting langs dezelfde route 

zijn. Dus bent u er als eerste, dan verlaat u als laatste de kerkzaal langs de weg die u 

gekomen bent. Iedereen gaat direct naar huis en blijft niet napraten bij de kerk. 
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4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 

Bij aankomst en vertrek verzoeken wij iedereen direct naar binnen te gaan of naar huis 

te gaan. Groeperen (sociaal) is niet toegestaan en de anderhalve meter afspraak kan 

anders niet worden gewaarborgd.  

 

4.1.3 Garderobe 

De garderobes zijn niet in gebruik, iedereen moet zijn/haar jas/tas/paraplu of andere 

eigendommen bij zich houden. 

 

4.1.4 Parkeren 

Probeer uw auto in de omgeving van de geplande ingang te parkeren en geef mede 

voetgangers voldoende ruimte om te passeren, uitgaande van de anderhalve meter 

regel. 

 

4.1.5 Toiletgebruik  

We willen het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk beperken. Daarom is alleen het 

invalidetoilet in gebruik. Bij de toilet is desinfecterend middel aanwezig. 

 

4.1.6 Hygiëne, reinigen en ventileren 

De deuren zijn open zodat de klink niet gebruikt hoeft te worden. Bij binnenkomst en 

verlaten van de kerk desinfecteert iedereen de handen met de aanwezige 

desinfecterend middel bij de entrees (en toiletten). Bij de hoofdingang aan de 

rechterzijde op de informatietafel; bij de zijingang links op een tafel; bij het Kerkerf, in 

de hal op de tafel rechts naast de zaaldeur. Tevens adviseren wij dringend om bij het 

lopen door de kerkzaal een mondkapje te dragen. Omdat u op andere plaatsen verplicht 

bent om een mondkapje te dragen gaan wij er vanuit dat u dit binnen het kerkgebouw 

ook zult doen. Eenmaal op de zitplaats kan deze af. 

Na de dienst zullen alle gebruikte ruimten gedesinfecteerd en minimaal 1 uur 

geventileerd worden. De banken, deuren, toiletten, microfoons en lessenaars worden 

schoongemaakt en de vloer gestofzuigd. Hiervoor wordt een schema opgesteld door de 

interieurverzorgers 

 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 

 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten 

Avondmaal 

De viering van het Avondmaal zal een aangepaste viering zijn. Alle mensen in de kerk 

blijven op hun plaats zitten. De dominee zal alleen symbolisch vooraan in het liturgisch 

centrum het brood breken en de wijn inschenken. De diakenen zullen vóóraf, met 

hygiënische bescherming aan, het uit te delen brood snijden en op een schaal schikken 

en de uit te delen wijn in cupjes schenken. De diakenen zullen met het brood en de wijn 

langs de banken gaan. Het brood leggen zij op de vlakke hand van de mensen en de 

wijn-cupjes zullen op een tableau aangereikt worden. Op deze wijze blijft de te houden 

afstand gewaarborgd en zullen er geen kruisende wegen zijn in de te lopen route. De 

diakenen dragen handschoenen en mondkapjes en zullen na de maaltijd de lege cupjes 

inzamelen. 

 

Doop, inzegening en ziekenzalving 

Voor de uitgezonderde sacramenten van doop, huwelijksinzegening, bevestiging 

ambtsdrager en ziekenzalving zal de dienstdoende predikant handelen volgens de 

regelgeving van de contactberoepen. De predikant is daarmee bevoegd te dopen en bij 

inzegeningen de hand op te leggen. Indien toch de 1,5 meter afstand gewenst is kan en 

zal er bij dopen gebruik gemaakt worden van een verlengde doopschelp en de 

inzegening van afstand gegeven worden. 
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Een begrafenisonderneming draagt zorg voor de gehele uitvaart en wordt op de hoogte 

gesteld van de bij ons geldende hygiëne maatregelen. 

 

4.2.2 Zang en muziek 

Gemeentezang is niet toegestaan dan alleen het slotlied en het gezongen ‘Amen’ na de 

zegen, er zullen 2 voorzangers zijn. Wanneer er gezongen wordt moet er 3 meter 

onderlinge afstand tussen de zangers en 5 meter naar de gemeenteleden zijn qua 

zangrichting. Het ‘Onze Vader’ mag hardop worden meegebeden. 

 

4.2.3 Collecteren 

Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. Bij de 

uitgangen zullen twee collectemanden aanwezig zijn, één voor kerkbeheer en diaconie 

en één voor de actie-/uitgangcollecte. Om filevorming te voorkomen vragen wij de 

gasten vooraf hun bijdrage in de hand te nemen. Overmaken via de bank wordt van 

harte aanbevolen.  

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Gelet op de voorschriften van het RIVM en de PKN laten wij het koffiedrinken na de 

dienst voorlopig achterwege. Wijzigingen worden op de website gecommuniceerd. 

 

4.2.5 Kinderoppas, kindernevendienst en jeugdwerk 

Bij het aanmelden voor de dienst kunt u aangeven of er ook kinderen meekomen.  

Voor kinderen onder de 4 jaar zal er crèche zijn. U wordt dan ingedeeld bij Route 

C/ingang Kerkerf, vanaf daar volgt u de aanwijzingen van de coördinatoren op. De 

oppas zal aanwezig zijn om uw kind in ontvangst te nemen in het Kerkerf. 

Kindernevendienst zal er voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn. (zie Bijlage 1) 

Jeugdclub De Kerkuiltjes kan nog geen doorgang vinden. 

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 

In Het Kerkgeluid, de nieuwsbrief en op onze website www.pkn-kerkwerve.nl wordt de 

openstelling en het gebruiksplan van de kerk geplaatst. In De Kerkbode zal hiernaar 

verwezen worden. Ook bij de kerkdeuren zullen pamfletten hangen met de geldende 

regels en looproute. Aanmelden kan alleen door op vrijdag tussen 19:00 uur en 

21:00 uur te bellen naar de dienstdoende coördinator zoals afgekondigd wordt 

en vermeld wordt op de website. 

Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan het maximaal aantal zitplaatsen zullen deze 

aanmeldingen op de lijst voor de week erna worden gezet. Wie uitgenodigd is wordt via 

WhatsApp of telefoon op de hoogte gesteld over de te volgen route en eventueel aan te 

komen tijdsblok. Iedereen moet voor zichzelf goed nadenken of het verstandig is om de 

kerkdienst te bezoeken. Blijf bij klachten thuis! 

 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

In onze gemeente zijn veel ouderen (70+) en anderen die door de gezondheid in de 

risicogroep vallen. Zij moeten goed bij zichzelf te raden gaan of het verstandig is om 

een kerkdienst bij te wonen. Voor zover mogelijk zal er bij het inplannen van de 

zitplaatsen rekening gehouden worden dat de oudsten als laatste kunnen binnenkomen 

en als eersten de kerk zullen verlaten. 

 

4.4 taakomschrijvingen 

 

4.4.1 coördinatoren  

De bij toerbeurt dienstdoende coördinatoren van de routing zullen herkenbaar zijn door 

een rood PKN hesje “houd moed, heb lief”. Zij staan bij de ingang van de kerkzaal en 

zullen de kerkgangers hun zitplaats wijzen.  

  

http://www.pkn-kerkwerve.nl/
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4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 

Elke kerkdienst zal er één ouderling en één diaken dienst doen. Het consistoriegebed zal 

zoals gewoonlijk bij toerbeurt van de kerkraadsleden in de consistorie zijn. Andere 

kerkraadsleden zijn bij toerbeurt coördinator, eventueel aangevuld met gemeenteleden. 

De ouderling van dienst wenst bij binnenkomst de predikant onderaan de kansel een 

gezegende dienst naar eigen keuze d.m.v. een hand op het hart of een hoofdknik. De 

predikant gaat direct na deze groet de trap op van de kansel. Na de dienst groet de 

predikant de gemeente vanaf de kansel en na de groet van de ouderling van dienst 

verlaat de predikant, achter de ouderling, de kerkzaal naar de consistorie. 

 

4.4.3 techniek 

Het opnemen van de dienst gaat zoals in de normale situatie. Een kerkenraadslid zet 

ruim voor aanvang van de dienst het systeem en de opname aan. Na de dienst zal het 

dienstdoende kerkenraadslid de SD-card met de opname volgens normaal gebruik 

verwerken. De dienst wordt op de site www.pkn-kerkwerve.nl geplaatst. Onder de kop 

‘De dienst’ en vervolgens ‘terugluisteren’ kiezen, hier zijn de laatste 5 diensten te 

vinden om te beluisteren. Indien gewenst kan de dienst op een Cd-Rom gezet worden. 

 

4.4.4 muzikanten 

Wanneer de dienst muzikaal wordt ondersteund dan staan de musici of vocalisten 

vooraan in de kerk en zullen in de linker kerkenraadsbank plaatsnemen. De kerkdienst 

betreden zij als laatste gasten en verlaten de dienst als eerste gasten. Eventueel kan er 

één muzikant bij de organist plaatsnemen. De organist betreedt en verlaat de kerk via 

de hoofdingang (A). 

 

4.5 tijdschema 

 

wanneer wat wie 

 zaterdag  

avond deuren in de kerkzaal staan open om te 

ventileren 

koster 

 zondag  

zondag 9:00 deuren van het gebouw open  

Ventileren, gasten nog niet toegestaan! 

koster 

9:15u toiletten en deurklinken reinigen  

 desinfectie klaarzetten, hesjes 

aantrekken, vrije doorgang route 

checken 

gastheren/vrouwen 

9:30u Kerkenraad aanwezig  

9:30u organist aanwezig  

9:30-9:45u aankomst eerste groep gasten  

9:45-10:00u aankomst tweede groep gasten  

10:00u aanvang dienst  

11:00u afsluiting dienst  

 ventileren koster 

 reinigen: 

- zitbanken en lessenaars 

- toiletten en deurklinken reinigen 

interieurverzorgers 

 reinigen microfoons, opnamekast Kerkraadsleden 

12:15u zaal afsluiten koster 

  

http://www.pkn-kerkwerve.nl/
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5 besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  

Dit gebruiksplan is door de kerkenraad opgesteld en vastgestel. 

 

5.2 Communicatie 

Dit gebruiksplan (een verkorte handleiding) wordt aan elk huishouden van de gemeente 

via post, e-mail, het kwartaalblad Het Kerkgeluid en of de nieuwsbrief ter hand gesteld. 

Tevens zal het document via de site www.pkn-kerkwerve.nl openbaar gemaakt worden 

voor belangstellenden van buiten de gemeente. Een beknopt reglement en plattegrond 

zal op een flyer bij de ingang komen te hangen. Hier staat o.a. op: 

  

● Tussen kerkgangers moet anderhalve meter afstand gewaarborgd zijn. 

● Handen worden niet geschud. 

● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

● Kom in het opgegeven tijdsblok en volg de aangewezen looproutes. 

● Het dringende advies mondkapjes te dragen bij lopen door de kerk. 

● Gemeentezang is niet toegestaan. 

● Eigen liedboeken en Bijbel mee nemen. 

● Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.  

● Geen ontmoeting en consumptie vooraf en na afloop. 

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

 

Wanneer men niet aan één van de gestelde voorwaarden in dit gebruiksplan kan of wil 

voldoen verzoeken wij u dringend thuis te blijven.  

 

6 overige bijeenkomsten, 

vergaderingen en bezoekwerk 

 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

Dit document is nadrukkelijk en onverminderd ook van toepassing indien de kerkzaal 

verhuurd wordt aan derden. Vergaderingen vinden online plaats of in Het Kerkerf 

volgens de opstelling waarbij de tafels minimaal 1,5 meter uit elkaar staan. Gebruik 

(verhuur) van het Kerkerf is in een apart document vastgelegd. 

 

6.2 Bezoekwerk 

De ouderlingen zullen de gemeenteleden telefonisch terzijde staan. Indien noodzakelijk 

en of gewenst zal de ouderling huisbezoek afleggen. De ouderlingen nemen met 

regelmaat contact op met de gemeenteleden. Gemeenteleden mogen ook zelf contact 

zoeken met de ouderlingen. Ds. Smink uit Zierikzee is beschikbaar voor het 

noodzakelijke pastorale werk in onze gemeente. 

  

http://www.pkn-kerkwerve.nl/
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BIJLAGE 1 
Bij het Gebruiksplan van de Protestantse gemeente Kerkwerve. 

 

Gebruiksplan Kindernevendienst Kerkwerve 

 

De kindernevendienst komt voor de kerkdienst naar het Kerkerf en zet daar de spullen 

gereed. Daarna gaat de leiding naar de kerkzaal en volgt de aanwijzingen van de 

coördinatoren op. 

 

Tijdens de dienst zal de leiding de kinderen opwachten bij de deur en ze meenemen 

naar Het Kerkerf. De leiding draagt een mondkapje bij het lopen door de kerk en 

aanverwante ruimten. 

 

Er wordt circa 1,5 meter afstand gehouden tussen de leiding en de kinderen. 

 

De ouderling van dienst haalt de kinderen en leiding op tijdens het eerste lied na de 

preek. De ouderling van dienst draagt een mondkapje tijdens het lopen door de 

kerkelijke ruimten. 

 

Na de kindernevendienst zal de leiding de ramen/roosters open zetten om te ventileren 

(ventileren mag ook tijdens de bijeenkomst). Daarna gaat de leiding met de kinderen 

mee terug naar de kerk en iedereen neemt zijn eigen plaats weer in.  

 

Na de dienst zal de leiding de spullen opruimen en de gebruikte tafels en zo nodig de 

gebruikte materialen afnemen. 

 

Daarna verlaat de leiding het Kerkerf. 

 

 

De Crèche 

 

De oppas zal op afspraak aanwezig zijn en komt via ingang C binnen.  

 

De oppas houdt 1,5 meter afstand van de ouders van de kinderen. Ouders brengen hun 

kind in een kinder- of wandelwagen bij de crèche. De oppas hoeft geen 1,5 meter 

afstand tot de kinderen te houden. 

 

De kinderen komen met de Kindernevendienst tegelijk terug naar de dienst, zodat ook 

zij de zegen mogen ontvangen. 

 

De oppas maakt de gebruikte spullen schoon en ventileert na afloop van de kerkdienst 

en verlaat het Kerkerf. 


