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Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door 

Protestantse Kerk in Nederland. Versie 1.0 (20 mei 2020). 
Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen. 

Werkgroep ‘Opstarten Eredienst’ 
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1. Doel en functie van dit gebruiksplan  
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;  
● zoveel mogelijk kerk zijn vanuit ons kerkgebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding 

blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan. 
 

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. 
 

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.  
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2. Gebruik van het kerkgebouw 
2.1 Zondagse eredienst 
Uitgangspunt is één kerkdienst per week op zondagochtend.  
 
Aanvangstijden 
In de zomertijd beginnen de diensten om 09.30 uur en in de wintertijd om 10.00 uur.  
 
Gebruik kerkzaal 
Zolang mensen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden, geldt vanaf 1 juli 2020 geen 
maximum aantal bezoekers meer voor bijeenkomsten. Voorwaarde is wel dat bezoekers van tevoren 
wordt gevraagd of ze symptomen van covid-19 vertonen, de zogenoemde triage.  
Wanneer we rekening houden met de anderhalve meter afstand kunnen we 85 kerkbezoekers 
ontvangen en is er nog ruimte voor de koster, de ambtsdragers en de gastvrouwen/heren.  
 
Capaciteit en indeling 
De kerkzaal heeft een maximum van 450 zitplaatsen, waarvan ongeveer tweederde deel bestaat uit 
vaste banken en een derde deel uit stoelen. Voor een goede opstelling zullen er stoelen tussenuit 
worden gehaald en blijven alleen de te gebruiken stoelen over. Alle te gebruiken zitplaatsen in de 
banken worden gemarkeerd, waarbij rekening wordt gehouden met 1,5 meter afstand en een goed 
zicht op de beamer. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.  
 
Beeld en Geluid 
Vanaf juli 2020 zullen van de kerkdiensten niet alleen maar geluidsopnamen worden gemaakt (zoals 
tot op heden het geval is), maar ook beeldopnamen. Dit laatste gebeurt met één camera gericht op 
het liturgisch centrum en de kansel. Geluid en beeld worden via internet openbaar verspreid. Onze 
diensten zijn dan te beluisteren en te zien via  kerkdienstgemist.nl (en niet meer via kerkomroep.nl).  
 

2.2 De Ark 
Naast het gebruik van de kerkzaal voor de zondagse eredienst worden ook andere ruimten in de kerk 
gebruikt of verhuurd, zoals de zalen van de Ark.  
Zie voor meer informatie hoofdstuk 3.5 Nevenruimten.  
 

  

5 

 



Gebruiksplan Eendrachtskerk Zuid-Beijerland 

3. Concrete uitwerking  
Algemene richtlijnen voor alle kerkbezoekers: 
● geen handen schudden; 
● gebruik maken van desinfecterende spray (d.m.v. de desinfectiezuil); 
● houd anderhalve meter afstand van elkaar; 
● deel materialen (zoals liedbundels) niet met anderen. 
 
 

3.1 Gerelateerd aan het gebouw 
 
3.1.1 Routing 
 
Binnenkomen van de kerk 
Het pad naar de hoofdingang van de kerk is voorafgaande aan de kerkdienst afgesloten met een lint. 
De kerk kan alleen bereikt worden via het pad langs het parkeerterrein.  
Op het pad is met afstandstape een duidelijke 1,5 meter markering aangebracht en wordt met 
richtingspijlen de looproute aangegeven.  
Langs het pad is een afzetlint gespannen aan de zijde van het parkeerterrein (vanaf de Ark tot aan de 
Koninginneweg).  
Op het pleintje voor de Toreningang staan twee gastvrouwen en/of -heren met hesjes.  
Daar staat ook een flipover bord met daarop een groot (geplastificeerd) blad met vier 
gezondheidsvragen. Zie bijlage 1 - Screeningsvragen. 
De  gastvrouwen en/of -heren vragen of de mensen alle vier vragen willen beantwoorden.  
Wanneer zij één of meer vragen met ja moeten beantwoorden, worden die mensen niet toegelaten 
en verzocht om weer naar huis te gaan.  
De  gastvrouwen en/of -heren zien er verder op toe dat kerkgangers via de hoofdingang de kerkzaal 
binnengaan en niet (sociaal) groeperen.  
Zie bijlage 2 - Binnenkomen en verlaten kerkgebouw.  
 
In het kerkgebouw 
De kerkbezoekers kunnen alleen via de hoofdingang van de kerk het gebouw betreden.  
De buiten- en binnendeur van de hoofdingang staan open, zodat mensen geen deurklinken hoeven 
aan te raken.  
De deuren aan de Pastoriezijde en de Torenzijde zijn gesloten totdat de kerkdienst begint (daarna 
opent de koster deze deuren). In het geval er iemand met een rolstoel of rollator via de Pastoriezijde 
naar binnen moet, wordt die deur door één van de  gastvrouwen en/of -heren aan de binnenzijde 
(tijdelijk) geopend.  
De ingang van de Ark is open, maar alleen toegankelijk voor medewerkers van de kerk (koster, 
dominee, ambtsdragers, gastvrouwen en/of -heren, organist, leiding kinderoppas ed.) en ouders die 
hun kind naar de kinderopvang brengen. In de hal van de Ark is er een mogelijkheid om de handen te 
reinigen.  
Nadat deze ouders hun kinderen hebben gebracht, verlaten zij via de Ark-deur het kerkgebouw en 
sluiten aan op de hoofdroute richting de hoofdingang.  
In de hal van de hoofdingang staat een desinfectiezuil.  
Daar hangt ook een plattegrond met de indeling van de zitplaatsen van de kerkzaal.  
De twee gastvrouwen en/of -heren bij de hoofdingang wijzen op het reinigen van de handen en 
verwijzen de mensen naar hun zitplaats en de kortste route er naar toe.  
De liedboeken voor algemeen gebruik worden uit de kerkzaal verwijderd.  
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De mensen kunnen niet op hun vaste plaatsen gaan zitten, zij moeten op de gemarkeerde plaatsen 
zitten. Het gaan zitten vindt plaats van voren naar achteren waardoor er zo min mogelijk kans is op 
onderlinge passeerbewegingen. Het vullen op volgorde van binnenkomst is ook van toepassing op de 
gezinnen (huisgenoten). Zij kunnen plaatsnemen op plekken met 2 zitplaatsen. Deze plaatsen “dijen 
dan iets meer uit” wat betekent dat plekken, die binnen de 1,5m vallen dan niet meer bezet kunnen 
worden.  
De koster heeft de algehele coördinatie.  
Zie bijlage 3 - Zitplaatsen kerkgebouw. 
 
Aandachtspunten: 
● Kerkbezoekers die angstig worden wanneer zij niet op een hoek van een rij of bij een uitgang 

kunnen zitten. Wanneer deze mensen toch naar de kerk willen komen, zal van tevoren hierover 
met hen contact worden gezocht. De (meeste) namen van die personen zijn bekend (bij de 
predikant). 

● Dove of slechthorende bezoekers moeten geplaatst worden in de gedeelten van de kerk waar 
de ringleiding voorhanden is (bijvoorbeeld: de twee vakken met stoelen).  

● Bezoekers met symptomen, waarbij de hersenen informatie niet goed meer kunnen verwerken, 
hebben soms de neiging om andere bezoekers aan te (willen) raken. Dit moet worden 
voorkomen. 

● Mocht het nodig zijn dat tijdens de kerkdienst het gebouw ontruimd moet worden dan laten we 
de aanwezigen via alle mogelijke uitgangen het kerkgebouw verlaten. In dit uitzonderlijke geval 
zal de 1,5 meter regel niet worden nageleefd.  

 
Verlaten van de kerk 
De ambtsdrager van dienst geeft aan het einde van de kerkdienst aan hoe de mensen de zaal 
verlaten en opstopping vermeden kan worden. Iedereen wordt verzocht om niet buiten met elkaar te 
blijven praten. 
We verlaten het kerkgebouw via de hoofduitgang, te beginnen bij de achterste rijen en zo naar 
voren. 
Mocht in de praktijk blijken dat één uitgang onvoldoende is, dan kan ook van de andere aanwezige 
uitgangen of zelfs de nooduitgang gebruik gemaakt worden.  
Buiten verlaten de kerkbezoekers het kerkterrein via het hoofdpad. De looproute is door pijlen op de 
grond aangegeven.  
Indien ook de uitgang van de Ark gebruikt wordt, verlaten de mensen het kerkterrein via het pad 
langs het parkeerterrein.  
Zie bijlage 2 - Binnenkomen en verlaten kerkgebouw.  
 
Disclaimer 
Om bovengenoemde zaken in de goede banen te leiden is het noodzakelijk dat er voldoende 
gastvrouwen/heren gevonden worden. Mocht blijken dat dit niet lukt, dan kan er geen uitvoering 
worden gegeven aan dit gebruiksplan met als gevolg dat er ook geen kerkdiensten zullen worden 
gehouden.  
Naast het vinden van medewerkers zullen diverse materialen en middelen aangeschaft en geplaatst 
moeten worden, die nodig zijn om een goede uitvoering te kunnen geven aan de kerkdiensten, zoals 
in dit plan is beschreven.  
 
3.1.2 Garderobe 
De garderoberuimte (inclusief de garderobekasten) wordt niet gebruikt (eventuele jassen bij je 
houden) om groepsvorming bij die plekken te voorkomen.  
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3.1.3 Toiletgebruik  
Het toiletbezoek in de kerk wordt zo veel als mogelijk is beperkt tot een minimum. Kerkbezoekers 
worden gestimuleerd om thuis naar de wc te gaan. Alleen de toiletten in de Ark zijn beschikbaar.  
 
3.1.4 Ventileren  
In de Kerk: 
1. de deur tussen de kerk en de Ark open zetten, 
2. alle vier de deuren vanuit de kerkzaal naar de achterzijde van de kerk openzetten, 
3. de twee hoofdtoegangsdeuren naar de kerk open zetten alsmede de achter portaaldeur aan de 

zijde van de pastorie,  
4. in de Ark de ventilatie op vol vermogen zetten, waardoor de lucht uit de kerkzaal wordt 

gezogen.  
  
Voornoemde ventilatie situatie is de situatie voor aanvang van de dienst (dan hebben we een frisse 
kerkzaal).  
Tijdens de dienst kunnen de buitendeuren aan de zijde van de Koninginneweg open gezet worden. 
Qua ventilatie is dat dan het meest maximale. Of dit praktisch is voor de toetreding van 
omgevingsgeluiden zal de praktijk moeten leren.  
Een andere optie zou zijn om bijvoorbeeld alleen de voordeur aan de zijde van de pastorie open te 
zetten. We blijven dan de luchtstroom op gang houden in een soort van dwarsventilatie door de kerk 
heen als de afzuiging in de Ark gewoon aanstaat. 
Punt van aandacht is het weer. Bij slecht weer en veel wind kunnen de buitendeuren van de kerk niet 
open Dan kan er tijdens de kerkdienst alleen nog via de Ark geventileerd worden.  
Ervaringen in de toekomst leveren wellicht nog nieuwe mogelijkheden op.  
 
3.1.5 Reinigen  
Alles na afloop van de kerkdienst desinfecteren hoeft niet, wanneer de kerkzaal alleen op zondag (1x 
per week) wordt gebruikt. Eventueel aanwezige Covid19-virussen zijn na een dag of drie dood.  
Mocht de kerkzaal tussendoor gebruikt worden voor rouw- of trouwdiensten, dan zal wel alles 
worden gedesinfecteerd.  
Denk daarbij aan de stoelen, deurknoppen, de technische apparatuur, zoals microfoons en 
standaards en laptops, maar ook de liturgische tafel en de preekstoel, het orgel (toetsen en register) 
etc.  
 
Standaard worden wekelijks de toiletten in de Ark gereinigd.  
Voor het schoonmaakpersoneel zullen wegwerphandschoenen beschikbaar zijn.  
De Arkbeheerders (Beheerteam) zorgen er de eerste keer voor dat de gehele kerk schoongemaakt is.  
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3.2 Gerelateerd aan de samenkomst 
 
3.2.1 Doop  
Alhoewel de anderhalve meter afstand tussen mensen leidend is en blijft, kan en mag een 
voorganger bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te handhaven. Het gaat 
hierbij om dopen, bevestiging van ambtsdragers en huwelijks (in)zegening. 
Het werk van een predikant wordt aangemerkt als een contactberoep. Kenmerkend voor een 
contactberoep is dat het niet mogelijk is ten minste anderhalve meter afstand te houden tot de klant 
of patiënt (zie artikel 2.2 lid 2c van de noodverordening die vanaf 1 juni jl. van toepassing is).  
Alle voorgangers van de Eendrachtskerk mogen daarom bepaalde liturgische handelingen binnen de 
anderhalve meter regel verrichten. Wel voegen wij hieraan toe, dat niemand hiertoe gedwongen 
mag worden. Mochten voorgangers de anderhalve meter tijdens de liturgische handeling wel willen 
handhaven, dan zal dit gerespecteerd worden. Dopen is dan mogelijk door gebruik te maken van een 
verlengde arm met een doopschelp. Zegenen kan op anderhalve meter afstand. 
   
3.2.2 Avondmaal 
Dit kan - lopend - gevierd worden mits er per persoon één bekertje wijn of druivensap beschikbaar is 

en het brood van een schaal kan worden afgenomen, in plaats van aanreiken.  

 
3.2.3 Muzikale medewerking 
In het geval van muzikale medewerking aan een kerkdienst dient bij de opstelling van zangers en 
instrumentalisten met de anderhalve meter-regel en andere RIVM-voorschriften rekening te worden 
gehouden.  
 
3.2.4 Gemeentezang  
Gemeentezang is vooralsnog niet mogelijk.  

Voor dit onderdeel van de eredienst zijn alternatieven, zoals:  

● stilte kan een drager zijn van een wereld van geluiden, emoties, lofzang, meditatie en 

verbondenheid. De ontdekking van de rijkdom van de stilte als liturgisch element kan als rijke 

inspiratiebron worden (her)ontdekt; 

● er zijn veel liturgische elementen waarin de gemeente sprekend kan deelnemen in responsies, 

gebedsintenties, gebeden, lezingen en gedichten; 

● een zanger(es) of een zang-/muziekgroepje vervult vanuit en namens de gemeente de dienst van 

het lied; 

● muzikale vertolkingen van liederen hebben een eigen, meditatieve werking. Dit kan gedaan 

worden door de dienstdoende organist of pianist van de gemeente, maar ook door 

gemeenteleden die een instrument (gitaar, blaasinstrument - wel goed reinigen - viool etc.) 

bespelen; 

● liedteksten worden als gedicht uitgesproken, door gemeenteleden, maar ook gedichten, 

bijvoorbeeld uit het Liedboek, kunnen op deze manier tot klinken komen; 

● ook het zachtjes en met gesloten mond meeneuriën met de melodie van psalmen of andere 

liederen die gespeeld worden is een veilig alternatief voor gemeentezang; 

● liederen laten horen via de beamer, bijvoorbeeld van opnames van ‘Nederland zingt’ en uit ons 

eigen archief van de Kerkomroep.  

Er hoeft natuurlijk niet te worden gekozen voor één alternatief.  

De genoemde mogelijkheden kunnen afwisselend worden toegepast.  

Bij een aantal alternatieven kunnen de lectoren gevraagd worden om hun medewerking te verlenen.  
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Aandachtspunt 
Wanneer verschillende mensen van eenzelfde microfoon gebruik maken, dient deze eerst gereinigd 
te worden.  
 
3.2.5 Collecteren 
Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk.  

Alternatief is de plaatsing van een collectepot bij de uitgang. Let op: hierbij kan filevorming ontstaan.  

Degenen die het geld tellen na afloop van de kerkdienst dienen met de anderhalve meter-regel en 

andere RIVM-voorschriften rekening te houden, zoals het dragen van wegwerphandschoenen.  

Daarnaast blijft het mogelijk om giraal bij de te dragen aan collectes van diaconie en kerk.  

 
3.2.6 Koffiedrinken  
Gelet op de voorschriften van het RIVM wordt er geen koffie gedronken na afloop en is er geen 
gelegenheid voor ontmoeting.  
 
3.2.7 Kinderoppas 
Deze kan gewoon doorgang vinden.  

Kinderen van 0 tot 4 jaar met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 
mogen naar de kinderoppas als zij geen koorts hebben. Dit geldt niet als: 
● Kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het nieuwe coronavirus heeft. 
● Het kind bij een volwassene woont die klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe 

coronavirus.  
Kinderen die  hoesten, benauwd zijn  of andere klachten hebben die bij COVID-19 kunnen passen, 
moeten thuisblijven tot de klachten over zijn.  
 
3.2.8 Kindernevendienst 
Deze kan gewoon doorgang vinden, mits de leiding van de Kindernevendienst minstens anderhalve 

meter afstand houdt van de kinderen.  

Kinderen komen na afloop niet terug in de kerkzaal en worden door hun ouders opgehaald. 

 
3.2.9 Overige diensten 
Overige diensten zoals huwelijksdiensten, bevestigingsdiensten van kerkenraadsleden en 

rouwdiensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals eerder beschreven.  

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het vermijden van lichamelijk contact.  

Denk daarbij aan het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking.  
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3.3 Uitnodigingsbeleid 
 
Uitgangspunt is maximaal 85 kerkbezoekers per kerkdienst (exclusief predikant, ambtsdragers, 
kosters,  gastvrouwen en/of -heren etc.).  
In onze reguliere kerkdiensten zien we wekelijks gemiddeld ca. 135 kerkgangers. In totaal bezoeken 
ongeveer 240/250 mensen met enige regelmaat de kerkdiensten. Van deze groep is ongeveer de 
helft 70 jaar of ouder. 
 
3.3.1 Reserveringssysteem 
Om het maximaal toegestane aantal personen niet te overschrijden is een reserveringssysteem 
verplicht. Om te weten welk reserveringssysteem we het beste kunnen gaan opzetten, wilden we 
graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Daarom is er een enquête uitgezet onder de 
kerkleden. Daaruit bleek dat veel meer dan 85 mensen belangstelling hebben om weer naar de kerk 
te gaan. Daarom is besloten om in de maand juli 2020 de kerkleden uit te nodigen op basis van hun 
achternaam. De ene week worden de mensen uitgenodigd met een achternaam van A t/m N en de 
andere week de kerkleden met een achternaam van O t/m Z.  
Op basis van de ervaringen in de maand juli zal gekeken worden of we op dezelfde wijze blijven 
uitnodigen of dat we overstappen op een ander reserveringssysteem.  
Zie bijlage 4 - Enquête 
 
Er zijn verschillende andere vormen van reserveren te bedenken. Mocht nu blijken dat het 
reserveren op basis van achternaam niet werkt, dan stellen we twee andere reserveringssystemen 
voor.  
Ieder reserveringssysteem heeft voor- en nadelen. Dat geldt ook voor de door ons gekozen 
systemen.  

3.3.1.1 Telefonisch reserveren 

Kerkbezoekers kunnen telefonisch reserveren op een vaste dag en tijd (bijv. vrijdagsavonds tussen 
18:00 en 20:00).  
 
Voordelen 
● Het telefonisch reserveren biedt aan iedereen de mogelijkheid om kenbaar te maken dat men 

een kerkdienst wenst bij te wonen. 
● Tijdens het telefoongesprek wordt direct duidelijk of er nog plaats is. 
● Het is mogelijk om plaatsen naast elkaar te bespreken. 
Nadelen: 
● Het vergt relatief veel tijd van de verantwoordelijke vrijwilliger. 
● Het is een ‘wie het eerst komt….’regeling. 
● In de zomermaanden zal de telefoon bemand worden door verschillende vrijwilligers en dat zal 

leiden tot verschillende telefoonnummers. Dit gaat ten koste van de duidelijkheid voor de 
gemeenteleden. 

3.3.1.2 Bonnensysteem 

Kerkbezoekers kunnen op een bepaalde (vaste) plek bonnen verkrijgen voor de eerst komende 
kerkdienst.  
 
Voordelen:  
● Een bonnetjessysteem werkt vergelijkbaar met de volgordenummertjes in een winkel. Op een 

vast adres kan men een reserveringsnummer afhalen. Dit kan ook een nummerautomaat zijn. 
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● Iedereen kan deelnemen op basis van op=op. 
● Weinig inzet van vrijwilligers nodig. 
Nadelen: 
● Op=op is een beperkende factor. 
● Afhaalplaats van de bonnetjes kan een beperkende factor zijn. 
● Oppassen dat iemand niet een serie bonnetjes ophaalt en die op eigen gezag gaat uitdelen 
● Het is niet mogelijk om plaatsen naast elkaar te bespreken. 
 
 

3.4 Taakomschrijvingen 
 
3.4.1  Gastvrouwen en/of -heren buiten 
Voor iedere kerkdienst dienen twee  gastvrouwen en/of -heren te worden aangesteld.  
Zij heten de mensen welkom en wijzen de mensen op het screeningsbord met gezondheidsvragen.  
Indien van toepassing verzoeken zij mensen naar huis te gaan.  
Ze zien verder toe op de naleving van de getroffen maatregelen, zoals de anderhalve meter regel, en 
staan op het pad naar de hoofdingang ter hoogte van het pleintje voor de Toreningang.  
De  gastvrouwen en/of -heren zijn herkenbaar aan hun hesje en krijgen een paraplu ter beschikking 
voor het geval dat.  
 
3.4.2 Gastvrouwen en/of -heren binnen 
Voor iedere kerkdienst dienen twee  gastvrouwen en/of -heren te worden aangesteld.  
Zij staan in de hal van de hoofdingang en wijzen de mensen hun plek.  
Ze zien verder toe op de getroffen maatregelen, zoals het desinfecteren van de handen en de 
anderhalve meter afstand.  
Na afloop van de kerkdienst staan zij in het hoofdportaal in buurt van de collectepot en houden 
toezicht op het naleven van de anderhalve meter regel.  
De  gastvrouwen en/of -heren zijn herkenbaar aan hun hesje.  
 
3.4.3 Kerkenraad en voorganger 
● De leden van de kerkenraad zijn volgens rooster aanwezig; er is in ieder geval altijd een diaken 

en een ouderling.  
● Het consistoriegebed vindt plaats in de consistoriekamer.  
● De predikant krijgt geen handdruk van de ouderling van dienst, maar een hoofdknik. 
 
3.4.4 Techniek 
● De personen die het geluid en de beamer bedienen zitten op anderhalve meter van elkaar.  
● Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd.  
● Aan het eind van de samenkomst wordt de technische apparatuur, zoals microfoons en 

standaards en laptops ontsmet, in het geval de kerkzaal door de week ook gebruik wordt.  
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3.5 Nevenruimten 
 

3.5.1 Gebruik Ark 
De Ark wordt gebruikt voor het houden van kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten alsmede voor 
de verhuur aan personen en of organisaties. 
Vanaf 1 juli 2020 wordt de Ark weer ter verhuur aangeboden voor grote groepen mensen mits dit er 
minder dan 100 zijn en de afstandsmaatregel van 1,5 m. gegarandeerd kan worden.  
Dit laatste zal inhouden dat de ruimte met minder mensen dan normaal gebruikelijk gebruikt en/of 
verhuurd wordt. 
 
3.5.2 Organisatie 
Voor het beheer van de Ark is sinds 2016 een zogenaamd Beheerteam ingericht dat zorg draagt voor 
het dagelijkse beheer en het schoonhouden van de Ark. Dit Beheerteam valt onder verantwoording 
van het College van Kerkrentmeesters en bestaat normaliter uit 4 leden waarvan er 3 hebben 
aangegeven hun taken ook gedurende de huidige Corona situatie uit te willen blijven voeren. Een van 
de leden van het Beheerteam is de coördinator voor de agenda voor het gebruik van de Ark. Deze 
agenda is voor iedereen zichtbaar op de website van onze gemeente. 
 
3.5.3 Capaciteit 
De Ark heeft de beschikking over drie zalen (zaal 1, 2 en 3) en een speciale ruimte de jongeren 
ontmoetingsruimte (JOR). Tevens bestaat de mogelijkheid om de kerkenraadskamer te verhuren. 
De capaciteit van de ruimte was tot aan de Corona situatie bij een normaal gebruik als volgt: 
Zaal 1: 25-30 personen 
Zaal 2: 25-30 personen 
Zaal 3: 40-45 personen 
JOR: 60 personen 
Kerkenraadskamer: 20 personen 
De Ark heeft daarnaast de beschikking over een vijftal toiletruimte (waarvan 1 mindervalide toilet) en 
een keuken. 
Gedurende de periode dat de Corona maatregelen van kracht zijn gelden er andere maximale 
capaciteitsnormen voor de verschillende ruimten, welke via de ruimte indelingen door de 
Beheerteam medewerkers zullen worden vastgesteld. 
 
3.5.4 Aanpassingen 
Als gevolg van de huidige Corona situatie en de daarvoor door de overheid opgestelde algemene 
maatregelen zijn er de nodige praktische aanpassingen in en aan het zalencentrum doorgevoerd. 
 
Ten behoeve van algemeen gebruik: 
● zijn de van toepassing zijnde maatregelen in de vorm van posters op diverse plaatsen goed 

zichtbaar opgehangen. Telkens als er wijziging van de regels heeft plaatsgevonden worden de 
posters vervangen door nieuwe posters met de laatst van toepassing zijnde regelgeving, 

● is de in- en uitgang van zalen 1 en 2 middels gebodsborden symbolen aangegeven (routing), 
● zijn plastic handschoenen voor gebruik in de keuken ter beschikking gesteld.  

 
Ten behoeve van het regelmatig kunnen schoonmaken van de handen: 
● Is er een algemene desinfectie zuil geplaatst bij de entree van de Ark; 
● Zijn de toiletten welke voorzien waren van losse zeepflacons en stoffen handdoeken aangepast 

en voorzien van een zeepdispenser en een handdoekdispenser met losse papieren handdoekjes;  
● is in de keuken ook een dergelijke zeepdispenser en een handdoekdispenser met losse papieren 

handdoekjes aangebracht. 
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Ten behoeve bij specifiek gebruik 
Aangezien een van de specifieke functies van de Ark is het kunnen houden van afscheidsdiensten 
voor overledenen, moest het gebruik van de Ark kunnen worden ingericht voor dergelijke 
bijeenkomsten. Hiervoor is het Beheerteam van de Ark speciaal geïnstrueerd.  
De voor afscheidsdiensten verstrekte instructies zijn: 
● het maximaal inrichten van de zalen voor de aanwezigheid van 30 personen, 
● het voorafgaand en na afloop van dergelijke diensten extra schoonmaken van alle gebruikte 

ruimten,  
● het anders gebruiken van de ventilatie installatie. Na afloop van een afscheidsdienst dient de 

lucht in de Ark met het ventilatiesysteem “schoongespoeld” te worden. Een en ander hield in 
het maximaal aanzetten van de afzuiginstallatie en het maximaal openzetten van de 
luchttoevoer van de ventilatieconvectoren gedurende minimaal 1 uur. 

 
De uitvaartondernemer behoudt de feitelijke organisatorische leiding over de afscheidsdiensten en 
verstrekt alle specifieke instructies aan de aanwezigen bij de afscheidsdiensten. 
 
Voor alle andere bijeenkomsten bespreekt het Beheerteam de instructies met de huurder. 
De voor verhuuractiviteiten opgestelde instructies zijn: 
● de huurders wijzen op de desinfectiezuil bij binnenkomst, 
● de huurders wijzen op de vaste looproute, door de deur van zaal 1 naar binnen en door de deur 

van zaal 2 naar buiten, 
● het rolluik aan de zijde keuken/gang naar beneden om de afstand te waarborgen, 
● het opstellen van tafels en stoelen op 1½ m afstand gebeurt samen met de huurder, 
● de Beheerteam medewerkers maken het materiaal dat zal worden gebruikt extra schoon, 
● het verzoek aan de huurders om hetgeen zij gebruikt hebben af te nemen, doekjes en 

ontsmettingsmiddel hiervoor staan op de tafel voor de bar, 
● de huurders wijzen op de plastic handschoenen die aanwezig zijn in de keuken, 
● het verzoek aan de huurders om een presentielijst in te vullen met telefoonnummers van de 

aanwezigen,  
● het laten tekenen van het speciale contract over de naleving van de regels in coronatijd door de 

huurder, 
● na afloop (minimaal 1 uur) de afzuiging op stand 4 zetten en de toevoer op stand 2. 
 
Voornoemde instructies zijn in een speciale checklist uitgewerkt en aan de Beheerteam medewerkers 
verstrekt. Zie bijlage 7 - Checklist bij verhuur. 
 
Voor het goed en volgens de 1,5 meter regels kunnen gebruiken van de zalen heeft het Beheerteam 
van zalencentrum de Ark een aantal standaard tafelopstellingen bedacht. Met de huurders wordt 
voorafgaande aan de activiteit deze tafelopstelling besproken en opgesteld. 
 
Degene die de afspraak maakt voor de verhuur van de Ark zal bij de reservering aangeven dat er 
voorafgaande aan de bijeenkomst een aantal screening (gezondheids)vragen zullen worden gesteld. 
Zie bijlage 1 - De screeningsvragen.  
 
Deelnemers die één van deze screening vragen niet met ‘Nee’ kunnen beantwoorden zal de toegang 
tot de Ark worden geweigerd. Gemeld zal worden dat er een presentielijst dient te worden ingevuld. 
Voor aanvang van de activiteit dienen alle aanwezigen de presentielijst met daarbij tevens hun 
telefoonnummer in te vullen. Voornoemde lijsten zullen door het Beheerteam 4 weken 
worden bewaard voor eventueel vervolg en contactonderzoek van de GGD. Daarna zullen deze 
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lijsten worden vernietigd. 
Voor wat betreft de kerkelijke vergaderingen zijn de aanwezigen zelf en de organisator van de 
vergadering verantwoordelijk voor de naleving van de geldende Corona maatregelen.  
Van de bijeenkomsten zijn verslagen met presentielijsten aanwezig. 
Zie bijlage 8 - Presentielijst.  
 
Omdat de naleving van de Corona maatregelen tijdens de activiteit zelf door de huurder dient te 
worden gecontroleerd en bewaakt is er een speciaal huurcontract gedurende de Corona periode 
opgesteld.  
Hierin worden de algemeen van toepassing zijnde Corona maatregelen nog een keer opgesomd maar 
wordt tevens aangegeven dat opgelegde boetes te allen tijde voor rekening van de huurder zijn. Ook 
die boetes die aan de eigenaar van het zalencentrum de Ark zullen worden opgelegd. 
Zie bijlage 6 - Gebruiksafspraken de Ark. 
 
Bij het maken van de verhuur afspraak dienen er ook de nodige vragen te worden gesteld om 
daarmee vast te stellen om wat voor bijeenkomst het gaat en of deze volgens de geldende Corona 
regels in een of meer zalen van de Ark kan worden gehouden. 
Het voorgaande leidt tot de volgende intake:  
● vragen naar het soort bijeenkomst, 
● vragen naar het aantal deelnemers aan de bijeenkomst, 
● vragen naar de verdeling van het aantal jeugdigen en ouderen aan de bijeenkomst, 
● melden van het speciale contract, 
● melden van de verplichte invulling van de presentielijst, 
● melden dat er een persoon als Corona verantwoordelijk aangewezen dient te worden. 
Zie bijlage 5 - Checklist reservering verhuur. 
 
 
3.5.5 Ventileren 
In de Ark (tijdens de kerkdiensten): 
1. alle deuren van de zalen 1, 2 en 3 en de JOR openzetten; inclusief de mobiele paneelwanden, 
2. de ventilatie units van alle ruimten, de zalen 1, 2 en 3 en de JOR, op de maximale stand 4 zetten, 
3. de luchttoevoer via de de ventilatieconvectoren op stand 2 zetten.  
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4. Communicatie 
Dit gebruiksplan zal gedeeld worden met de gemeenteleden.  
In het bijzonder het uitnodigingsbeleid (reserveringssysteem) en de algemene huisregels zullen onder 
de aandacht worden gebracht.  
 
Samengevat gaat het dan om de volgende afspraken: 
● 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 de  gastvrouwen en/of -heren.  
● Geen ontmoeting en consumptie na afloop. 
● Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 
● Screeningsvragen moeten allen met ‘nee’ kunnen worden beantwoord, om toegelaten te 

worden.  
 
Communicatie mogelijkheden: 
● Affiches op diverse plekken in het gebouw 
● Email - nieuwsbrieven 
● In Eendracht 
● Facebook 
● Website 
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5. Evaluatie en bijstelling 
5.1 Evaluatie  
De daadwerkelijke uitvoering van dit plan zal regelmatig kritisch bekeken worden (bijvoorbeeld 
maandelijks).  
 

5.2 Bijstelling 
Eén en ander kan betekenen dat er aanpassingen van het gebruiksplan zullen plaatsvinden.  
Tevens zullen we ons op de hoogte blijven houden van (landelijke) ontwikkelingen en aanwijzingen.  
Zodra er nieuwe regelgeving komt die betrekking heeft op het gebruiksplan, zal dit plan worden 
bijgesteld.  
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6. Vaststelling 
Dit plan is door de kerkenraad vastgesteld op 1 juli 2020.  
 
 
Voorzitter Scriba 
 
dhr. J. Saarloos dhr. J. Vreeman 
 
 
 
 
………………………………………. ………………………………………... 
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7. Bijlagen 
 

Bijlage 1 - De screeningsvragen 
 
Op een flipover bord staan de volgende vier gezondheidsvragen: 
 
 
 
 
1. Hebt u koorts (meer dan 38˚C)?             Ja/Nee 

 
 
 
 
 

2. Hebt u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn?  Ja/Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Bent u kortademig of hebt u last van benauwdheid?  Ja/Nee 
 
 

4. Bent u in contact geweest met personen bij wie het coronavirus is vastgesteld?  Ja/Nee 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeldbord   
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 Bijlage 2 - Binnenkomen en verlaten kerkgebouw 
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Bijlage 3 - Zitplaatsen Kerkgebouw* 
 
 

 
 

 
 

* De indeling in de praktijk kan iets afwijken van de tekening.  
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Bijlage 4 - Enquête 
Om een goede keuze te kunnen maken is het daarom van belang om inzicht te verkrijgen in het te 
verwachte aantal kerkbezoekers. Om die reden is er door de werkgroep een korte (anonieme) 
enquête uitgezet.  
Voor de enquête is gebruik gemaakt van de ca. 300 e-mailadressen die door onze predikant 
verzameld zijn. Er hebben 155 mensen de enquête ingevuld. 
 
Van de mensen die gereageerd hebben, kwam 91% (141 personen) in het verleden (met enige 
regelmaat) naar de kerk en 9% (14 personen) niet. 
 
Van de 141 personen die met enige regelmaat naar de kerk kwamen, geven 60 personen aan dat ze 
weer komen, 37 personen komen niet en 44 personen weten het nog niet.  
Van de 14 personen die niet met enige regelmaat in de kerk komt, zegt 1 persoon nu wel te komen, 
10 personen niet en 3 weten het nog niet.  
Dat betekent dat we op basis van deze enquête in ieder geval 61 personen kunnen verwachten. 
  
Van de mensen die gereageerd hebben, waren er 67 personen 70 jaar of ouder en 88 personen 
jonger dan 70 jaar.  
Van de groep van 70 jaar en ouder zeggen 24 personen dat ze komen, 25 personen komen niet en 18 
personen weten het nog niet.  
Van de groep jonger dan 70 jaar zeggen 37 personen dat ze komen, 22 personen komen niet en 29 
personen weten het nog niet.  
 
Huisgenoten 
De groep van 70 jaar en ouder, die weer naar de kerk komt, neemt 11 huisgenoten mee.  
De groep jonger dan 70, die weer naar de kerk komt, neemt 33 huisgenoten mee.  
Dat maakt een totaal van 44 huisgenoten.  
Totaal zouden er dan 105 personen naar de kerk komen (61+44) .  
 
Dat 47 personen het nog niet weten heeft waarschijnlijk te maken met het feit, dat men nog niet 
weet hoe het allemaal georganiseerd wordt. Dit wordt o.a. duidelijk uit de gemaakte opmerkingen 
aan het einde van de enquête. Laten we nu eens aannemen dat de helft van de twijfelaars besluit om 
toch nog te komen, dan kunnen we nog eens zo’n 23  kerkbezoekers verwachten.  
Wanneer we deze optellen bij de al eerder verwachte 105 kerkbezoekers, komen we op een totaal 
van 128 personen! 
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6. Opmerkingen 

Er is bij het invullen van de enquête door velen gebruik gemaakt van de ruimte om een opmerking in 
te vullen. Een greep uit de opmerkingen:  
● Mits het veilig is voor ons komen wij 
● We willen liever nog een poosje afwachten 
● Lijkt ons best spannend, maar zien ook uit naar weer " gewoon" naar de kerkdienst te kunnen/mogen 

gaan. Toch gaat veiligheid voor alle s! Gelukkig is God overal!  
● Ik durf nog niet zo goed, misschien wacht ik een aantal kerkdiensten af hoe het verloopt 
● Verspreid het Woord, maar niet het virus, (zei minister de Jonge:)  hoe gaat het daarom met het 

zingen? En met collecteren? 
● In principe zou ik wel weer willen gaan, maar graag meer over de voorzorgsmaatregelen willen 

weten 
● Zolang er nog niet gezongen mag worden in de kerk, volg ik de dienst liever op afstand  
● Ondanks het feit dat ik de diensten erg mis, ik in de kerkbode las dat zingen dan ook voorlopig niet 

mag heb ik er een onbehaaglijk gevoel bij om in een afgesloten ruimte te zitten met veel mensen.  
● Van groot belang voor de gezondheid van iedereen is een goede mechanische ventilatie. Als er 

voldoende m3 lucht wordt weggezogen is dat de allerbeste bescherming voor de gemeenteleden.  
● Zodra het kan en verantwoord is kom ik weer.  
● Ik vind het moeilijk omdat er nog geen vaccin is. 
● Mis de samenkomst maar ben dankbaar voor de digitale dienst. Kijk het liever nog even aan. 
● Fijn dat er meer ruimte komt om naar de kerk te komen.   
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Bijlage 5 - Checklist reservering verhuur 
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Bijlage 6 - Gebruiksafspraken de Ark 
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Bijlage 7 - Checklist bij verhuur van de Ark 
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Bijlage 8 - Presentielijst  
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