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Inleiding 
 
Dit gebruiksplan is opgesteld als voorwaarde voor het organiseren van onze kerkdiensten en overige 
activiteiten in de kerk en de zalen tijdens de Coronacrisis. 
 

Uitgangspunten 

Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, 
kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. Bij het schrijven van dit plan is gebruik gemaakt 
van het Protocol Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten van de PKN versie 3.0 van 17 juli 
2020, inclusief de aanvullingen tot en met 22 september 2021. En van Protocol Jeugdactiviteiten van 
25 september 2021. 
 

Activiteiten voor de jeugd  

In het gebruiksplan wordt volgens het protocol van de PKN ook alles vastgelegd met betrekking tot 
activiteiten die georganiseerd worden voor de jeugd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de 
leeftijden 0-4, 4-12, 12-17 jaar. 
Zie hiervoor Bijlage PKN: Protocol jeugdactiviteiten. 
 

Slot 

Per 25 september 2021 heeft de overheid de anderhalve meter maatregen losgelaten.  Ook de 
routekaart van het CIO is vervallen. De maatregelen in onze kerk worden langzaam afgebouwd, 
waarbij we nog wel terughoudend zijn. Hierbij volgen we adviezen van overheid, RIVM en PKN.  
Wanneer de overheid richtlijnen of voorwaarden aanpast, zal de kerkenraad het eigen beleid daarop 
aanpassen. 
 
 
 
Dit plan is vastgesteld in de moderamenvergadering van 6 oktober 2021. 
 
De kerkenraad. 
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Gebruiksplan 
 

Algemeen  

• Volg de standaard instructies van het RIVM, d.w.z. 
o Houdt te allen tijde gepaste afstand van elkaar 
o Was regelmatig je handen met water en zeep 
o Schud geen handen 
o Hoest en nies in je elleboog 
o Gebruik papieren zakdoekjes  

 

Eredienst 

Vanaf oktober 2021 geldt: 
Het aantal bezoekers van de diensten wordt is stappen opgeschaald. Te beginnen bij 100 mensen per 
3 oktober.  
De anderhalve-meter-maatregel wordt losgelaten. Daarvoor in de plaats houden we voorlopig nog 
‘gepaste afstand’. Plaatsen in de kerk worden vrijgegeven. Wie dat wil kan een plaats reserveren op 
anderhalve meter afstand. 
De gezondheidscheck komt te vervallen. 
We blijven de diensten uitzenden via kerktelefoon en YouTube en deze kunnen zo thuis gevolgd 
worden. 
 

Aanmelden - reserveren 

• Degene die de Eredienst wil bijwonen, kan zich in de week voorafgaande aan de dienst tot 
uiterlijk vrijdag 12.00 uur aanmelden (bij voorkeur per mail) op een nieuw vast email adres: 
Ontmoetingskerk.reserveren@gmail.com. Heeft u geen email dan kunt u telefonisch 
reserveren: 06 - 82 91 67 64. (Alleen van maandag tot donderdag tussen 19:00-21:00uur). 
Daarbij dient aangegeven te worden met hoeveel volwassenen en/of kinderen de deelname 
gewenst is. Dit email adres en telefoonnummer blijft voor de komende periode gelijk. Het 
email adres kan toegankelijk worden gemaakt voor verschillende personen en de telefoon 
wordt een prepaid telefoon zodat de aanmeldingen niet structureel bij dezelfde persoon 
behoeven plaats te vinden (wisselende aanmeldingscoördinatoren derhalve).  

• De aanmeldingscoördinator van dienst noteert de aanmeldingen op een aanmeldlijst.  

• Op vrijdagmiddag wordt de beschikbare ruimte toegekend aan de deelnemers op de 
aanmeldlijst waarbij de volgende volgorde wordt aangehouden: 
o Eerst de aanmelders die nog nooit aanwezig zijn geweest. 
o Wanneer er nog plaats over is, dan wordt door loting de overige plaatsen toegekend. 

Daarbij wordt ook gekeken hoe vaak bezoekers in eerdere Erediensten al aanwezig zijn 
geweest. 

• De aanmeldingscoördinator bevestigt via de mail de bezoekers die zich hebben aangemeld 
uiterlijk zaterdag 12.00 uur waarbij aangegeven wordt of zij wel of niet aanwezig mogen zijn.   
 

Bij binnenkomst 

• De zaalbeheerder is tevens de coördinator, evt. samen met de koster. 

• Het gebruik van de garderobe wordt beperkt toegestaan. Volg instructie beheerder. 

• Het gebruik van de toiletten wordt tot een minimum beperkt. 

mailto:Ontmoetingskerk.reserveren@gmail.com
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• Bij aankomst worden de personen welkom geheten door de coördinator (in principe de 
koster of zaalbeheerder of iemand die daar speciaal voor is aangesteld). 

• Bezoekers worden verzocht hun handen te desinfecteren (desinfecterende gel is in de hal 
aanwezig). 
 

Tijdens de Eredienst 

• Tijdens de Eredienst blijven de aanwezigen op hun plaats zitten.  
 

Bij vertrek 

• Na afloop van de Eredienst verlaat de kerkenraad als eerste de kerkzaal. 

• Bij de uitgang wordt voor het collecteren een vorm gekozen waarbij geen contact met 
andere mensen zal plaatsvinden. 

• Als alle bezoekers zijn vertrokken, zal de Diaken de collectebussen ophalen en ledigen 
volgens de standaard instructies. 

• De koster zal de kerk voor een korte tijd luchten. 
 
 

Overige diensten 

Condoleances en rouwdiensten 
De verantwoordelijkheid en organisatie ligt bij de begrafenisondernemer. Zij zorgen zelf voor een 
eigen draaiboek waarbij onze eigen instructie ook in acht moeten worden genomen. In het 
onverhoopte geval dat deze activiteiten moeten plaatsvinden, wordt nadrukkelijk gesteld dat deze 
activiteiten mogen plaatsvinden binnen de richtlijnen van de RIVM, onder regie van de 
uitvaartondermening en gebruik makend van het op dat moment geaccordeerde gebruiksplan (incl. 
schoonmaakplan). 
 
Trouwdiensten 
Trouwdiensten worden gelijkgesteld aan de voorschriften en richtlijnen van de Erediensten. Het 
geaccordeerde gebruiksplan dient gevolgd te worden. 
 

Kerkenraads- en commissievergaderingen 

Hierbij volgen wij de richtlijnen van de overheid.  
De zalen kunnen weer gebruikt worden door meer personen mits er een mate van afstand houden in 
acht wordt genomen. 
 

Jeugdactiviteiten 

• Met ingang van 11 maart 2021 zullen er enkele jeugdclubs opnieuw opstarten. Zij hebben 
een eigen protocol opgesteld, gebaseerd op het jeugdprotocol van de PKN en de geldende 
regels binnen de basisscholen. Zie bijlagen. 

• Andere activiteiten voor de jeugd zijn toegestaan met in acht neming van de regels van de 
overheid. 
 

Overige activiteiten 

• Extern verhuur: wordt toegestaan onder de bij ons geldende voorwaarden. 

• Voor evenementen in het kerkgebouw is de corona-check app verplicht.  
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Kerkelijke activiteiten buiten het gebouw 

Hierbij volgen wij de richtlijnen van de overheid. 
 
 

Markering 

Het gebouw is voorzien van attentiestikkers: 

• Op de entreedeur – 1,5 meter afstand houden. 
 

Schoonmaak 

 

• Bij de wekelijkse schoonmaak is speciale aandacht voor: 
o Reinigen van alle deuren en handgrepen 
o Reinigen van alle toiletten 
o Reinigen van de tafels en stoelen in de Ontmoetingshal die voor de organisatie van de 

kerkdiensten noodzakelijk zijn (als dat nodig is) 
o Reinigen van de tafel en stoelen in de consistorie 
o Algemene schoonmaak voor de overige ruimten 
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Bijlagen 
 

PKN-protocol jeugdactiviteiten in coronatijd 
25 sep 2021 

Veel kinderen en jongeren ervaren de coronatijd als zwaar en hebben behoefte aan sociaal 
contact dat ze tijdens jeugdactiviteiten opdoen. Sinds 25 september 2021 heeft de overheid 
vrijwel alle beperkingen opgeheven. Hierdoor is weer volop ruimte voor jeugdactiviteiten in 
je gemeente. 

In dit protocol lees je hoe om te gaan met de coronamaatregelen voor verschillende 
leeftijdsgroepen. De richtlijnen in dit protocol zijn opgesteld om jeugdwerkactiviteiten in je 
gemeente op een zo veilig mogelijke manier te doen. Het protocol is een aanvulling op 
het Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. 
 
Het onderstaande protocol is op zaterdag 25 september geactualiseerd. 

 

Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree. 

• Zorg voor een goede ventilatie van de ruimtes die je gebruikt. 

• Bepaal looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor 
iedere locatie. 

• Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen 
en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten gewoon naar de opvang, behalve: 

o als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 
graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, 
plotseling verlies van reuk en/of smaak;  

o als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 
infectie;  als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) 
corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en 
er is nog geen negatieve testuitslag.  

o Als een huisgenoot van het kind in quarantaine is.  

 

Kindernevendienst/Jeugdclub: 4-12-jarigen 

• Activiteiten kunnen zowel binnen als buiten georganiseerd worden. 

• Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree. 

• Zorg voor een goede ventilatie van de ruimtes die je gebruikt. 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/
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• Bepaal looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor 
iedere locatie. 

• Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen 
en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten gewoon naar de activiteiten, behalve: 

o als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 
graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, 
plotseling verlies van reuk en/of smaak;   

o als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 
infectie;  als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) 
corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en 
er is nog geen negatieve testuitslag.  

o Als een huisgenoot van het kind in quarantaine is.  

 

Jeugdclub, catechesegroepen: 12-17-jarigen 

• Activiteiten kunnen zowel binnen als buiten georganiseerd worden.  

• Neem goede hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van handen bij de entree. 

• Zorg voor een goede ventilatie van de ruimtes die je gebruikt. 

• Bepaal looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor 
iedere locatie. 

• Jongeren mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen 
en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten gewoon naar de activiteiten, behalve: 

o als de jongere andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 
graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, 
plotseling verlies van reuk en/of smaak;  

o als de jongere een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-
19 infectie;  als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) 
corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en 
er is nog geen negatieve testuitslag.  

o Als een huisgenoot van de jongere in quarantaine is. 

Geactualiseerd d.d. 25 september 2021 

 
 
 
 
 
 
 


