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

gepubliceerd door de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken 

vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken (zie (www.cgk.nl/richtlijnen-

erediensten-en-andere-samenkomsten). 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  

Hier beschrijft u als kerkelijke gemeente de algemene doelstellingen en functies van het 

gebruiksplan. Vul onderstaande tekst aan, zodat deze past bij uw eigen situatie. 

 

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 5 oktober is het advies vanuit de commissie om terug te gaan naar 30 

bezoekers, exclusief de gemeenteleden met een functie. 

 

 

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  

We houden, zolang er nog geen vaccin is tegen het coronavirus, 1 ochtenddienst per 

zondag. Een andere reden om 1 dienst te organiseren is om mensen niet te veel te 

belasten en omdat ventilatiemogelijkheden in de kerkzaal niet aanwezig zijn.  

 

Er worden geen diensten van andere groepen georganiseerd op de zondagen. 

 

3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten 

De aanvangstijd van de kerkdienst is 10.00 uur. De kerk kan vanaf 09:45 betreden 

worden. 

 

3.2 Gebruik kerkzalen  

Het protocol gaat uit van de ‘anderhalvemeter’ tussen bezoekers. Het kan zijn dat het 

niet mogelijk is om én anderhalve meter afstand te houden met 30 personen (exclusief 

medewerkers) in het gebouw te ontvangen. Dan ligt het maximum aantal personen in 

het geval van het gebouw dus lager.  

 

Exclusief medewerkers 

Uit veiligheidsoverwegingen hebben we besloten toch 15 medewerkers mee te rekenen 

met het aantal bezoekers. Dit betekent dat we per zondag maximaal 45 personen 

uitnodigen om de dienst bij te wonen.  

 

Het aantal medewerkers in De Schaapskooi is meestal rond de 15 personen: 1 

voorganger, 2 kosters, 1 ouderling, 2 hesjes personen, 5 technische mensen, musici en 

zangers (max. 6 personen). 

 

 

3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal 

De kerkzaal wordt betreden door bezoekers door de rechter deuren. En de 

gemeenteleden met een functie door de linkerdeuren. Deze instructie ontvangt u bij 

binnenkomst. 

 

De kerkzaal heeft rijen gekoppelde stoelen. Het is verplicht deze stoelen gekoppeld te 

houden. Zodat de ruimte tussen bezoekers die achter elkaar zitten 1,5 meter is. Er is 

een hesjespersoon aanwezig die de bezoekers hun zitplaatsen aanwijst. Deze 

hesjespersonen hebben instructies ontvangen op welke manier de rijen gevuld worden. 

Ook bij het verlaten van de kerkzaal wijzen de hesjespersonen aan welke rij er als 

eerste gaat lopen. 

 

 

3.2.2 Capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 

Uitnodigingsbeleid.  

Voor dienst kan u zich aanmelden via Jan Buys – aanmelden@amersfoort-o.gkv.nl  

 

Er zal een lijst bijgehouden worden die ook de aanwezige zondagmorgen gecheckt zal 

worden. Op dit moment gaan wij uit van 30 personen in het kerkgebouw. Bij opgave 

van meer dan 30 zullen wij u informeren. 

 

stappen:  

1. Aantal bezoekers dat zich kan aanmelden. 

2. Gasten hebben de mogelijkheid zich aan te melden via Ronald van der Valk 
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maximale capaciteit van 

kerkzaal 

 aanwezig 

kerkteam 

 maximaal 

uitnodigen 

Maand 

30 -/- 15 = 15 Juni 2020 

65 -/- 15 = 50 Juli 2020 

45 -/- 15 = 30 oktober 2020 

 

 

3.2.3 Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

Beschrijf hier de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen. 

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 5 oktober 2020 

kerkzaal Kerkdiensten en 

gemeentevergaderingen 

 

kerkdiensten (max. 1 op zondag); 30 

zitplaatsen;  

 

consistorie  

 

kerkenraad voor de 

dienst 

vergaderzaal voor o.a. 

bijbelklas 

ouderling + diaken + voorganger. 

  

voor overige doelen: gesloten. vergaderen in 

overleg met coördinator in grote zaal 

grote zaal  

(crèche) 

kinderopvang Vergadering kerkenraad (bij max. 21 pers.) 

Zondag: evaluatie muziekgroep 

overige zalen diverse functies afgesloten 

 

Let op: dit kan wijzigen in overleg met de koster   
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4 concrete uitwerking  

Voor uw eigen gebruiksplan moet u voor een aantal aspecten keuzes maken. 

 

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

4.1.1 Routing 

 Bij de ingang en intekenmoment zal de persoon met het gele/oranje hesje 

vragen om uw gezondheid. 

 Wij geven aan hoe personen de kerkzaal binnenkomen en weer verlaten. Welke 

ingangen en uitgangen worden gebruikt?  

 U probeert tijdens te dienst op uw plaats te blijven totdat u wordt geroepen om 

op te staan. 

 

 

 

 

 

Zitplaatsen      Muziekgroep   ingang    uitgang 
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Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

 Alleen de ingang aan de kant van de parkeerplaats is geopend. 

 De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven 

aan te raken. 

 Handzeep of desinfecterend middel zal gereed staan. 

 U kunt uw jas de kerkzaal in meenemen en onder uw stoel leggen. 

 Mondkapje  

verlaten van de kerk 

 De personen met de oranje en/of gele hesjes geven aan hoe mensen de zaal 

verlaten en opstopping wordt vermeden; 

 iedereen wordt nogmaals verzocht om niet binnen met elkaar te blijven praten. 

 

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 

Bij binnenkomst is een 1,5 meter markering aangebracht op de vloer, omdat de 

bezoekers eerst hun handen moeten desinfecteren. 

 

4.1.3 Mondkapje 

Het advies is om in de kerk een mondkapje te gebruiken 

 

4.1.4 Garderobe 

Het advies is om de garderobe niet te gebruiken. Als niet anders kan graag de jassen uit 

elkaar hangen. 

 

4.1.5 Parkeren auto’s/ fietsenstalling 

Parkeerplaats kan gebruikt worden. Ook de fietsenstalling is open. Fietsen niet bij de 

ingang plaatsen. 

 

4.1.6 Toiletgebruik  

Toiletgebruik is alleen in hoge nood toegestaan. Er zijn schoonmaakdoekjes aanwezig 

en men dient zelf toilet en deurklinken te reinigen (eerst de klink dan het toilet ). 

Probeer 1 persoon in het toilet te zijn en wacht buiten het toilet op uw beurt. 

 

4.1.7 Reinigen en ventileren 

Elke dag is ons kosterpaar aanwezig en maakt schoon (oa. deurklinken ed.). Ventilatie 

in de kerkzaal is niet aanwezig. 

Algemene richtlijnen voor alle bezoekers: 

 geen handen schudden; 

 regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel 

met minimaal 70% alcohol; 

 deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen; 

 ventileer de ruimte door ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten.  

 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 

 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten 

Met betrekking tot de sacramenten van het avondmaal heeft de kerkenraad op 

verantwoorde wijze hun eigen keuzes gemaakt. Dat gaat gepaard met enkele 

fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de 

praktische mogelijkheden. 

We verwijzen hiervoor naar https://cgk.nl/doop-en-avondmaal waar aan de bezinning 

aandacht wordt gegeven met concrete aanwijzingen voor de praktijk. 

 

 

https://cgk.nl/doop-en-avondmaal
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Avondmaal 

Wij hebben het besluit genomen om nog geen gebruik te maken van dit sacrament. (Zie 

kerkenraadsbesluit op dd. 23 mei jl. middels een schrijven) 

 

doop 

Dopen in Coronatijd. Ook hier wordt Protocol gebruikt: 

https://diaconaalsteunpunt.nl/dopen-in-coronatijd/ 

 

4.2.2 Zang en muziek 

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. De band en muziekgroep zullen 

voldoende afstand bewaren.  

 

4.2.3 Collecteren 

Het gebruik van de GIVT collecte-app. Meer informatie over digitaal collecteren vindt u 

in de artikelen over dit onderwerp op de CGK-website. 

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Gelet op de voorschriften van het RIVM zullen wij het binnen koffieschenken, elke dienst 

zal dit ter plaatse bekeken worden. 

 

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 

Zal nader bekeken worden. Er is geen crèche en bijbelklas. 

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 

U kunt u aanmelden vanaf maandag om de dienst vanaf DV 5 juli 2020 ev. bij te 

wonen. U kunt dit doen door een mail te sturen naar aanmelden@amersfoort-o.gkv.nl . 

 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

Het is noodzakelijk om in het gebruiksplan voorschriften op te nemen over hoe om te 

gaan met de groep kwetsbare mensen en hoe extra voorzichtig wordt gehandeld met 

het oog op mensen van 70 jaar en ouder. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de 

voorschriften van het RIVM op www.rivm.nl. 

 het advies is om tijdens de oefenperiode vanaf 1 juli 2020 70 plussers en 

kwetsbare mensen te vragen om niet deel te nemen aan de erediensten; 

 stem in de komende periode af met de oudere en kwetsbare gemeenteleden 

om te weten wat zij zelf willen;  

 halen en brengen: dragen van mondkapje als u met mensen van een ander 

huishouden in een voertuig zit.  

 

4.4 taakomschrijvingen 

4.4.1 Coördinatoren  

Voor iedere kerkdienst is er min. 1 hesjespersoon aanwezig (coördinatoren). Zij 

ontvangen bezoekers en geven aanwijzingen voor de zitplaatsen. Ze zien verder toe op 

de getroffen maatregelen. Deze coördinatoren zijn herkenbaar door het dragen van een 

geel en/of oranje hesje, vandaar ‘hesjespersonen’. Ze staan bij de ingang en in de 

kerkzaal. Deze hebben ook de rol als bedrijfshulpverlener. 

 

4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger 

 Bij elke dienst zal er een genodigde predikant aanwezig zijn en een 

dienstdoende ouderling. 

 

4.4.3 Techniek 

 Martijn Godeke is verantwoordelijk voor de techniek. 

 

https://cgk.nl/category/corona/collecteren/
http://www.rivm.nl/
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4.4.4 Muzikanten 

 Heleen Gorter is verantwoordelijk voor de muzikanten; 

 

 
4.5 tijdschema 

Noteer hier het schema van acties voor de voorbereiding van een dienst. Tevens ook de 

acties na afsluiting van de dienst. 

 

wanneer wat wie 

 zaterdag  

avond ramen in de kerkzaal staan open om te 

ventileren, bij aanwezigheid koster. 

koster 

 zondag  

zondag 8:00 deuren van het gebouw open  

Ventileren 

koster 

 toiletten en deurklinken reinigen  

9:00u gastheren/vrouwen aanwezig 

banners klaarzetten 

Hesjes mensen 

9:00u techniek aanwezig  

9:00u muziekteam aanwezig  

10:00u aanvang dienst  

10:45 afsluiting dienst  

 ventileren  

 reinigen: 

- tafels 

- toiletten en deurklinken reinigen 

Koster 

 reinigen mengtafel, microfoons, laptop Techniekteam en musici 

 zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 

open 

koster 

 

Let op: dit kan afwijken aan de werkelijkheid  
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5 besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  

De maatregelen zoals in dit gebruiksplan beschreven zijn door de Bestuurlijke Raad 

geaccordeerd. 

 

5.2 Communicatie 

Dit plan is/wordt gedeeld via de website van de kerk. https://website.amersfoort-o.gkv.nl/ 

 

 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.   

 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) 

commissie 

van 

beheer 

kerken-

raad 

gebruiksplan  

website, intranet, papier 

 

     x x 

uitnodigingen | info 

e-mail, website, kerkblad, 

weekbrief, social media 

 

x x x x    

centraal contactadres  

voor vragen per e-mail, 

telefoon, (whats)app 

en aanmelden dienst 

 

  x x x  x 

flyer | affiches | 

welkomstbord ingang 

wat en hoe diensten 

 

  x x x   

persbericht  

in lokale media of en hoe 

gasten welkom zijn 

 

    x   

informatiebronnen 

kerkverband 

www.cgk.nl/corona, 

verbinding@cgk.nl, 

Dienstenbureau 

 

     x x 

 

Let op: deze matrix kan afwijken van de werkelijkheid.  

https://website.amersfoort-o.gkv.nl/
http://www.cgk.nl/corona
mailto:verbinding@cgk.nl
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6 overige bijeenkomsten, 

vergaderingen en bezoekwerk 

 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

Hoewel het ernaar uitziet dat binnenkort weer meer activiteiten mogelijk zijn, is het 

goed om per activiteit na te gaan of het handig is die (al) te plannen. Daarom geldt bij 

alle activiteiten het volgende:  

 kunnen we de bijeenkomst uitstellen? Zo ja: dan kiezen we voor uitstellen;  

 is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: dan kiezen we voor digitaal; 

 zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Dan vergaderen 

we in een ruimte waar we de regels kunnen naleven. We richten de zaal zo in, 

dat deelnemers op tenminste anderhalve meter afstand van elkaar kunnen 

plaatsnemen. Er worden geen consumpties gebruikt. 

 

Voor fysieke ontmoetingen als vergaderingen, etc. is het advies die in het kerkgebouw 

te houden, omdat daar de maatregelen rond hygiëne gelden, zoals genoemd in het 

gebruiksplan. Ook voor kleinschalige vormen van groepswerk kan het kerkgebouw 

ingezet worden als ruimte om bijeen te komen.   

 

6.2 Bezoekwerk 

Voor afspraken over bezoekwerk verwijzen we naar de laatste versie van de richtlijnen 

erediensten en andere samenkomsten: https://cgk.nl/richtlijnen-erediensten-en-

andere-samenkomsten/  

 

 

6.3 Gewijzigde notes Gebruiksplan 

De volgende hoofdstukken zijn ten opzichte van plan 2.3 gewijzigd: 

2.3  

3.1 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

4.1.1 

4.1.3 (toegevoegd en alles verschoven 4.1.4 enz.) 

4.1.4 

4.3.1 

4.11 

4.13 

4.14 

4.24 

4.25 

4.31 

4.41 

6.3 

https://cgk.nl/richtlijnen-erediensten-en-andere-samenkomsten/
https://cgk.nl/richtlijnen-erediensten-en-andere-samenkomsten/

