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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. 

versie 1.7 (8 oktober 2020) 
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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 6 september zijn er twee diensten in ons kerkgebouw, met maximaal 70 aanwezigen. (in de 

maand oktober met 30 aanwezigen (exclusief medewerkers)  

 

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 Dienst met gemeenteleden 

Vanaf 6 september zijn de diensten opengesteld voor maximaal 70 aanwezigen. (in oktober max 30 

aanwezigen plus medewerkers) 

 

In deze dienst zijn de volgende personen vast aanwezig: 

 

- Predikant (de predikant heeft een contactberoep en kan, uit hoofde van zijn ambt, de 1,5 meter 

doorbreken als dat nodig is (voor doop, bediening avondmaal of zegen opleggen) 

- Ouderling van dienst + reserve 

- Diaken van dienst + reserve 

- Organist(e) 

- Koster 

- Beamist 

- 1 gastheer of – vrouw 

- 2 plaatsaanwijzers 

- 2 schoonmakers 

 

(sommigen van deze kunnen/zullen meerdere rollen hebben) 

 

Iedereen meldt zich vooraf, bij voorkeur digitaal aan. Hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten 

hebben (zo ja, dan thuis meeluisteren/kijken) 

 

Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar. (met uitzondering van personen van hetzelfde huishouden).  

 

Dit wordt gewaarborgd doordat zij elk op hun eigen aangewezen plek in de kerkzaal zitten.  

Bij binnenkomst reinigt iedereen zijn/haar handen, daarna wordt iedereen een plek gewezen door de 

plaatsaanwijzer. Banken zijn afgezet om 1,5 meter te waarborgen. In de banken liggen afstandhouders. 

Predikant en ouderling schudden geen handen.  

Iedereen met klachten blijft thuis. Als een van de gezinsleden klachten met koorts heeft, blijft iedereen uit 

dat gezin thuis.  

 

3.2 layout 

- Na binnenkomst wordt de aanwezigheid van de gemeenteleden afgevinkt op de eerder uitgedraaide 

aanmeldlijst.  

- Men gaat op aanwijzing van een gastheer/vrouw op de eerst beschikbare plek zitten 

- Men legt de afstandhouder op de naast hen beschikbare plekken, zodat op 1,5 meter géén anderen 

kunnen zitten.  

- Zo wordt de kerk van links (bij orgel) naar rechts, en van voor naar achteren, gevuld.  

- Bij vertrek wordt iedereen in omgekeerde volgorde (links achter tot voor, rechts achter tot voor) 

naar buiten begeleid 

- In de kerk mag men niet blijven napraten, buiten, in achtneming van de afstandsregels, kan dat wel.  

 

3.3 reinigen 

- Na de ochtenddienst worden de gebruikte plekken schoongemaakt door het schoonmaakteam. Zij 

reinigen alle gebruikte banken, de kansel, het spreekgestoelte, de deurgrepen, de consistorie en de 

toiletten.  

- De beamwerkplek en het orgel worden door de gebruikers zelf gereinigd.  

- Wekelijks wordt de kerk en het sanitair schoongemaakt. 

- Na de dienst wordt tenminste een half uur geventileerd.  

 

3.4 Ventileren 

- Tijdens de diensten wordt, op aanbeveling van eerstehulpbijventileren.nl de ventilatie maximaal 

aangezet.  
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- Hierbij wordt de mechanische afzuiging op de ‘boost’ stand gezet, en de plafondventilators draaien 

op de zomerstand om een optimale afzuiging te garanderen. Hiermee verkrijgen we een 

ventilatiefactor 2.  

- Na de dienst wordt tenminste een uur door geventileerd 

- Ook bij het gebruik van de zaal voor vergaderingen, wordt voor (1 uur), tijdens, en na (1 uur) de 

vergadering geventileerd. Dit wordt op de deuren van de zalen duidelijk gemaakt.  

 

3.5 Zingen 

Bij risico-niveau 1 kan er gezongen worden door de gemeente. De ventilatie is hier afdoende voor, volgens 

de berekeningen van eerstehulpbijventilatie. De gemeente zingt ingetogen en er zijn maximaal 6 

zangmomenten van niet meer dan 2 coupletten.  

Bij risico-niveau 2 en 3 wordt er alleen door voorzangers + kerkenraad gezongen vanaf de voorste bank, bij 

online diensten vanaf de achterste bank. 

 

3.6 Aanwezigen bij online dienst 

Indien het risiconiveau ernstig is (niveau 3) worden alleen online diensten georganiseerd. De aanvangstijden 

zijn 9.30 en in het geval van een 2e dienst: 14:00. 

 

In een online dienst zijn de volgende personen aanwezig: 

 

- Predikant (de predikant heeft een contactberoep en kan, uit hoofde van zijn ambt, de 1,5 meter 

doorbreken als dat nodig is (voor doop, bediening avondmaal of zegen opleggen) 

- Ouderling van dienst 

- Diaken van dienst 

- Organist(e) 

- Koster (bij de start en afsluiting van de dienst) 

- Beamist 

- 2 zangers 

 

Deze houden allemaal 1,5 meter afstand van elkaar. Dit wordt gewaarborgd doordat zij elk op hun eigen 

aangewezen plek in de kerkzaal zitten.  

Bij binnenkomst reinigt iedereen zijn/haar handen 

Predikant en ouderling schudden geen handen.  

Iedereen met klachten blijft thuis. Als een van de gezinsleden klachten met koorts heeft, blijft iedereen uit 

dat gezin thuis.  
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4 Gerelateerd aan de samenkomst 

 

4.1.1 Gebruik van de sacramenten 

Het avondmaal wordt bediend in september. Hierbij wordt rekening gehouden met de afstandregels, en 

gebruik gemaakt van individuele bekertjes.  

 

4.1.2 Collecteren 

Er wordt alleen digitaal gecollecteerd.  
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5 Besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  

Dit gebruiksplan is in overleg met het moderamen van de kerkenraad opgesteld en goedgekeurd. 

Een beslisdocument is gemaakt waarin de maatregelen per risico-niveau beschreven staat. Zie hiervoor 

hoofdstuk 6 

 

5.2 Communicatie 

Dit gebruiksplan wordt gedeeld met de kerkenraad, de koster(s), de beamisten, organisten en zangers. Een 

printje ligt klaar in de kerk, en ook wordt dit gebruiksplan gedeeld via de website van CGK Zwaagwesteinde. 

De maatregelen uit hoofdstuk 6 zijn met alle gemeenteleden gedeeld.   



8 

 

6 Coronamaatregelen in de kerk & risico-

niveaus 

Door de berichten in het nieuws en de cijfers op het dashboard stijgt de onrust rondom corona. Hoe 

gaan we hier praktisch gezien mee om in de kerk? De meningen zullen ongetwijfeld verschillen. We 

willen niet elke keer op basis van nieuwsberichten of meningen beslissingen nemen.  

 

De kerkenraad heeft daarom, op advies van de corona-werkgroep, besloten om de maatregelen in 

onze kerk te koppelen aan de risico-niveaus die de overheid hanteert. Zo zijn we beter voorbereid op 

wat we moeten doen, en hoeven niet telkens opnieuw hierover te vergaderen of te besluiten.  

 

Risico-niveaus 

Iedere week wordt bekeken of de situatie rond het coronavirus zich positief of negatief ontwikkelt. Dan 

beoordelen het Rijk, de GGD’en, het RIVM en de veiligheidsregio’s samen de situatie. De minister van 

VWS stelt vervolgens vast op welk risiconiveau een regio zit. Moeten we waakzaam zijn (niveau 1), is 

de situatie zorgelijk (niveau 2) of is de situatie zelfs ernstig te noemen (niveau 3)? 

 

Code 1: waakzaam 

- De kerk is open voor gemeenteleden en gasten, met een maximum van 70 personen (in de 

maand oktober maximaal 30 personen plus vrijwilligers) 

- Maximale ventilatie voor, tijdens en na de diensten 

- Reiniging van alle contactpunten na de ochtenddienst.  

- Men kan zich aanmelden door in te schrijven, inclusief gezondheidscheck 

- Bij binnenkomst: aanmelden, handen reinigen, een aangewezen plek innemen 

- Zingen: ingetogen, max 2 coupletten per zangmoment, max 6 zangmomenten 

- Bij vertrek: wachten op aanwijzingen, zo snel mogelijk naar buiten, eventueel buiten napraten 

- Er is oppas beschikbaar voor de jongsten in de ochtenddienst, tijdens de middagdienst is er 

zondagsschool.  

- De zondagsschool komt aan het eind van de dienst terug in de kerk, onder voorbehoud van de 

afspraken die met hen gemaakt zijn. 

- Activiteiten (vergaderingen, (sociale) bijeenkomsten in ons kerkgebouw kunnen worden 

georganiseerd, met inachtneming van de afstandregels, en schoonmaak achteraf. Ook wordt 

hierbij de beschikbare ventilatie aangezet of een raam open gezet.  

- (pastorale) bezoeken aan gemeenteleden zijn mogelijk, mits zij daar zelf ook mee instemmen, 

en met inachtneming van afstand- en hygiëneregels.  

 

Code 2: zorgelijk 

- Alle maatregelen van code 1 blijven gelden maar… 

- Het zingen wordt teruggebracht tot voorzang door 3 voorzangers op de voorste rij + de 

kerkenraad. 1 

- De zondagsschool komt niet terug in de kerk. 

- Activiteiten organiseren in ons kerkgebouw wordt afgeraden, m.u.v. het jeugdwerk (Follow Me 

(next), zondagsschool en oppas) en belijdeniscatechese. 

 

Code 3: ernstig 

- We gaan over op alleen online diensten, met een minimale bezetting: predikant, ouderling en 

diaken van dienst, organist, beamist, 2/3 voorzangers, koster.  

- Activiteiten in ons kerkgebouw worden afgelast.  

- Contact met gemeenteleden wordt zoveel mogelijk telefonisch gedaan.  

- Indien er noodzakelijke bezoeken afgelegd worden, draagt de bezoeker die namens de kerk 

komt, een mondkapje als de ontvanger dat op prijs stelt, of als dat vereist wordt in de 

instelling.  

 

1 Zie aanvullend zang advies voor code 2 en 3 op https://eerstehulpbijventilatie.nl/ruimte-berekening-co2/ 

https://eerstehulpbijventilatie.nl/ruimte-berekening-co2/
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Mondkapjes 

De overheid adviseert het gebruik van mondkapjes in alle binnenruimtes. Maar voor gelegenheden met 

vaste zitplaatsen, zoals in onze kerk, wordt een mondkapje alleen geadviseerd voor de verplaatsingen 

van en naar de zitplaats. Bij het zitten mag het mondkapje af. De werkgroep vindt dat we ook bij de 

verplaatsingen van en naar de zitplaats afdoende maatregelen hebben getroffen met betrekking tot 

afstand houden, zolang iedereen deze afspraken ook goed opvolgt. Het gebruik van mondkapjes laten 

we daarom aan inschatting van de individuele gemeenteleden over. 

 

Hoe lang gelden deze maatregelen?  

We hanteren deze richtlijnen tot we terug bij ‘normaal’ zijn, of tot er nieuwe inzichten zijn die 

aanpassing van de richtlijnen nodig maken.  

 

 


