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Wij volgen het Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten dat is 
gepubliceerd door de Protestantse Kerk Nederland, kortweg PKN (zie 
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-
bijeenkomsten/ ). Dit gebruiksplan is een uitwerking van dat protocol.  
 
De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld 
zodra hier aanleiding voor is. 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/
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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 kerkgebouw 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 corona crisis;  
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 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 
personen gehouden worden. We gebruiken deze periode als oefenperiode 
waarin we evalueren en bijstellen;  
Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 
personen in het gebouw.  

 
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 diensten op een zondag  
Op zondagen wordt tweemaal een eredienst gehouden. We zorgen voor voldoende 
tijd tussen de bijeenkomsten om alles te reinigen en zo goed mogelijk te ventileren. 
 
3.1.1 Aanvangstijden voor verschillende diensten 
De aanvangstijden zijn als gebruikelijk. De morgendienst begint om 9.30 uur en de 
avonddienst begint om 18.30 uur. 
 
3.2 Gebruik kerkzaal  
Het protocol gaat uit van de ‘anderhalvemeter’ tussen bezoekers. In ons kerkgebouw is 
het mogelijk om deze afstand in acht te nemen. Hieronder staat een schematisch 
overzicht van de zitplaatsen. De met rood gemarkeerde banken zijn afgesloten. 
 

 
 
3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal 
De kerkzaal heeft een opstelling met vaste banken en een galerij met losse stoelen. 
Om voldoende afstand te bewaren, worden steeds een tweetal rijen afgesloten. Dit 
vindt verspringend plaats met de zijbanken en het middenschip, zodat maximale 
onderlinge afstand ontstaat. Op de galerij worden de even rijen stoelen verwijderd. 
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3.2.2 Capaciteit in een anderhalve meter situatie 

- voor iedere bezoeker geldt dat hij/zij een plaats wordt toegewezen door de 
koster of één van de coördinatoren; 

- de zitplaatsen zijn gemarkeerd met een geel memoblaadje, deze worden na 
iedere dienst vervangen. 

- wij zorgen voor anderhalve meter afstand tussen de rijen door steeds twee rijen 
over te slaan; 

- de afgesloten banken worden afgezet door middel van een koord; 
- huisgenoten mogen bij elkaar zitten, personen die geen huisgenoten zijn zitten 

niet naast elkaar; 
- het maximum aantal bezoekers in het gebouw is beperkt. Wij zullen er zorg voor 

dragen dat dit maximum niet wordt overschreden Zie daarvoor paragraaf 4.3 
Uitnodigingsbeleid; 

- het maximum aantal betreft het totaal aantal kerkgangers in het gebouw, 
exclusief het kerkelijk team van koster, predikant, organist, ambtsdragers  en 
coördinatoren in de zalen.  

 
Stappen:  

1. De maximale capaciteit van ons kerkgebouw is vanaf 1 juni 2020 30 bezoekers 
en vanaf 1 juli 100 bezoekers. 

2. Op basis van het bovenstaande nodigen wij volgens onderstaande tabel 
gemeenteleden uit. Zie ook paragraaf 4.3 

 
Maximale capaciteit van 

kerkzaal 

Aanwezig kerkteam Max uitnodigen 90% i.v.m. gasten 

30 10 30 24 

100 10 100 90 

 
 
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 1 juni 

Aangepast gebruik 

per 1 juli 

Kerkzaal en 

galerij 

Kerkdiensten  

470 zitplaatsen, waarvan 

50 op de galerij. Er 

kunnen 25 stoelen achter 

het koorhek bijgeplaatst 

worden. 

Kerkdiensten (max. 

2 op zondag); 30 

zitplaatsen.  

Galerij kan gesloten 

blijven. 

Kerkdiensten (max. 

2 op zondag); 100 

zitplaatsen.  

Galerij wordt ook 

gebruikt.  

Consistorie Kerkenraad voor de 

dienst 

Afgesloten Afgesloten 

Zaal oude Rank Crèche Voorganger en 2 

kerkenraadsleden 

Voorganger en 2 

kerkenraadsleden 

Keuken Koffiezetten Alleen toegankelijk 

voor koster 

Alleen toegankelijk 

voor koster 
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4 Concrete uitwerking  
4.1 Gerelateerd aan het gebouw 
 
4.1.1 Routing 

- Bij binnenkomst van bezoekers wordt door een coördinator gevraagd naar de 
actuele gezondheid van de bezoekers. Voor dit doel zijn ook posters 
opgehangen. 

- Bezoekers komen het kerkgebouw binnen via de hoofdingang. Dit geldt ook 
voor de ambtsdragers en de voorganger. Het verlaten van de kerkzaal gebeurt 
via de hoofdingang en de uitgang rechts voor. De looproutes zijn met 
geel/zwarte pijlen aangegeven.  

 
Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren 
hoeven aan te raken. 
Bij de ingang en uitgangen zijn alcoholdispensers aanwezig om de handen te 
desinfecteren. 
Er is geen garderobe beschikbaar. Jassen e.d. dienen meegenomen te worden 
de kerk in. 
Bijbels, pennen en papier van de kerk zijn niet beschikbaar. 
Afhankelijk van de gezinssamenstelling wordt een plaats toegewezen en 
aangegeven welke route gevolgd moet worden. In de zijbanken is plaats voor 
gezinnen met 3-4 personen. Het middenschip geeft plaats voor gezinnen van 2 
personen. Op de galerij is plaats voor enkele gezinnen met 5 personen. De 
kerkenraadsbank voor de ouderlingen voor in de kerkzaal is bedoeld voor de 2 
kerkenraadsleden van dienst. 
De eerste bezoekers dienen zo ver mogelijk naar voren plaats te nemen, zodat 
de kerkzaal en de galerij vanaf de voorste banken/stoelen naar achter toe 
gevuld worden. 
De zijbanken en het middenschip worden “verspringend” gevuld, zodat een 
grotere onderling afstand gewaarborgd wordt. 
De coördinatoren nemen als laatsten plaats bij aanvang van de dienst op één 
van de achterste zitplaatsen of gaan naar de Nieuwe Rank. 
 

Verlaten van de kerk 
bezoekers die zitten in de zijbanken aan de kant van de Nieuwe Rank (links) en 
de zitplaatsen 11 tot en met 6 van het middenschip verlaten om en om de 
kerkzaal via de uitgang rechts voor en volgen de route via de gang van de 
oude Rank naar buiten. Bezoekers die zitten in de zijbanken aan de kant van de 
oude Rank (rechts) en de zitplaatsen 1 tot en met 5 van het middenschip 
verlaten de kerkzaal via de hoofdingang. Bezoekers die op de galerij zitten, 
verlaten de galerij via de trap in de toren. Zij moeten wachten met het verlaten 
van hun zitplaatsen tot de kerkzaal leeg is. 
iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten. 
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4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 
Kerkgangers dienen direct de kerkzaal binnen te gaan, nadat hen een plaats is 
toegewezen. Op het plein voor de kerk wordt een voorbeeld van anderhalve meter 
met geel/zwarte tape aangegeven. 
 
4.1.3 Garderobe 
De garderobe wordt niet gebruikt. Bezoekers dienen hun jassen e.d. mee de kerkzaal in 
te nemen. 
 
4.1.4 Parkeren 
Parkeren kan in de vakken rondom de kerk, zoals gebruikelijk. 
 
4.1.5 Toiletgebruik  
De toiletten kunnen niet gebruikt worden. In uitzonderingssituatie is het toilet 
beschikbaar. Men meldt zich hiervoor bij de koster. Zij zal na afloop van het 
toiletgebruik het toilet geheel moeten schoonmaken. Men blijft thuis indien men 
vermoedt dat één van de gezinsleden tijdens de dienst gebruik zal moeten maken van 
het toilet. 
 
4.1.6 Reinigen en ventileren 
 

De kerkzaal wordt de gehele week regelmatig gelucht. Eveneens wordt tot een half uur 
voor de aanvang van de dienst de kerkzaal gelucht. Tijdens de dienst blijven een 
aantal ramen op een kiertje openstaan, als de temperatuur en de wind het toelaten. 
Direct na de dienst wordt er weer volledig gelucht. De dienstdoende koster reinigt alles 
wat nodig is na de dienst. Dit houdt onder andere in: microfoons, spreekstoelen, 
leuningen, deurklinken, kerkbanken, toiletten, orgeltoetsen en -registers. 
Schoonmaakmiddelen, desinfectiedoekjes en verdere materialen zijn hiervoor 
aanwezig. 

De bijbels van de kerkenraadsleden en de bijbels op de kansel worden na de dienst 
vervangen, waarna de gebruikte bijbels voor tenminste 72 uur apart gehouden 
worden. 

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 doop en avondmaal moeten kerkenraden op 
verantwoorde wijze hun eigen keuzes maken. Dat gaat gepaard met enkele 
fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met 
de praktische mogelijkheden. 
 
avondmaal 
De kerkenraad heeft besloten om in juni het Heilig Avondmaal vooralsnog niet te 
bedienen. De kerkenraad beraad zich nog op de bediening van september. 
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doop 
De kerkenraad heeft besloten om de bediening van de Heilige Doop wel plaats te 
laten vinden. In juni zal dit praktisch gezien inhouden dat alleen doopouders en een 
enkele genodigde de dienst fysiek zal kunnen bijwonen. De kerkenraad beschouwt het 
ambt van predikant als een zogenaamd ‘contactberoep’ en beroept zich op een 
artikel 2.2 lid 2c van de noodverordening die vanaf 1 juni van kracht is. De predikant 
mag daarom ook binnen de anderhalvemeter zijn ambt uitoefenen.  De predikant zal 
met de doopouders afstemmen op welke wijze hij de doop zal bedienen.  
 
4.2.2 Zang en muziek 
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. De kerkenraad acht gemeentezang 
een wezenlijk onderdeel van de eredienst en heeft ervoor gekozen om psalmen voor te 
dragen, waarna het orgel de psalm zal spelen. De aanwezigen zingen voor zichzelf in 
stilte mee. 
 
4.2.3 Collecteren 
Tijdens de eredienst wordt er niet gecollecteerd. Wij verwijzen voor de alternatieven 
naar de informatie op onze website 
(https://hervormdmoerkapelle.nl/index.php?page=collectes).  
 
4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 
Er wordt na afloop van de dienst geen koffie of thee geschonken. Gemeenteleden 
worden verzocht om direct naar huis te gaan. 
 
4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 
Er wordt geen crèche gehouden. 
 
4.3 Uitnodigingsbeleid 
Dit is nodig omdat het potentiële aantal bezoekers groter is dan het toegestane 
maximum voor het gebouw (in de huidige situatie). Het doel is dat: 

1. mensen zich welkom en uitgenodigd voelen; 
2. we het zo organiseren dat we: 
- mensen niet weg hoeven sturen; 
- niet met een kerkzaal zitten waar capaciteit mogelijk niet benut wordt. 

 
Voor de zondagen in de maand juni geldt het volgende uitnodigingsprotocol. 
Gemeenteleden die graag een dienst willen bijwonen, worden verzocht dit bij een 
wijkouderling te melden, bij voorkeur per e-mail. Op basis van deze aanmeldingen zal 
door de wijkouderlingen een selectie gemaakt worden en worden deze 
gemeenteleden persoonlijk uitgenodigd voor het bijwonen van een morgendienst. 
Jongeren vanaf 12 jaar willen wij graag uitnodigen voor de avonddiensten in de 
maand juni. Zij kunnen hun belangstelling melden bij de jeugdouderling 
(jeugdouderling@hervormdmoerkapelle.nl of j.weerheim@hervormdmoerkapelle.nl) De 
jeugdouderling zal hier een selectie uit maken en deze jonge gemeenteleden 
persoonlijk uitnodigen. 
 
Voor de diensten na 1 juli zal er per wijk uitgenodigd worden. Onze gemeente heeft 
een wijkindeling van 7 wijken, waaronder een tweetal kleine wijken. Deze kunnen 
gelijktijdig uitgenodigd worden, zodat gemeenteleden ongeveer eenmaal per 3 weken 
een kerkdienst kunnen bijwonen. Het rooster zal in de kerkbode en op de website 
worden vermeld. 
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Bij de ingang zal geïnformeerd worden naar de gezondheid en in ieder geval in de 
maand juni of men is uitgenodigd. Met klem worden bezoekers verzocht om uiterlijk 10 
minuten voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn, om een ordelijk vullen van de 
kerkzaal mogelijk te maken. 
 
4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 
Voor mensen die onder de risicogroepen vallen baseren wij ons op de voorschriften 
van het RIVM op www.rivm.nl. 

- wij adviseren tijdens de oefenperiode van 1 juni tot 1 juli 70-plussers en 
kwetsbare mensen niet deel te nemen aan de erediensten; 

- voor de periode vanaf 1 juli wachten we op verdere informatie van de 
overheid; 

- halen en brengen:  De richtlijnen van het RIVM laten vooralsnog geen ruimte 
om gemeenteleden, anders dan eigen gezinsleden, met de auto te halen en te 
brengen voor de erediensten. De online vieringen blijven voor deze 
gemeenteleden vooralsnog het middel om bij de erediensten betrokken te 
blijven. 
 

4.4 Taakomschrijvingen 
4.4.1 Coördinatoren  
Voor iedere eredienst zijn coördinatoren aangesteld. Zij ontvangen mensen en wijzen 
ze hun plek. Ze zien verder toe op de getroffen maatregelen. In eerste instantie zullen er 
vier coördinatoren aanwezig zijn bij aanvang van de dienst. Zij zijn herkenbaar aan de 
gele hesjes. Eén coördinator zal bij de hoofdingang staan, twee coördinatoren staan bij 
het koorhek links en rechts en één coördinator houdt toezicht in de kerkzaal.  
 
4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger 
Tijdens de eredienst zijn namens de kerkenraad een drietal kerkenraadsleden 
aanwezig. Zij verzamelen voor de dienst in de zaal van de oude Rank. Na de dienst 
keren zij hier terug. De gebruikelijke handdruk voorafgaand aan de dienst wordt 
achterwege gelaten. In plaats hiervan wordt met een hoofdknik de voorganger Gods 
zegen toegewenst. 
 
4.4.3 Techniek 
De techniek wordt doorgaans door één technicus verzorgd. In het geval van twee 
technici nemen zij op anderhalve meter afstand van elkaar plaats, door een tweetal 
stoelen open te laten. De technici reinigen zelf hun apparatuur. Voor en na de dienst 
ontsmetten zij hun handen. 

 

4.4.4 Muzikanten 
De organist kan, als hij niet speelt, op de stoel voor het orgel plaatsnemen. De 
orgeltoetsen en de registers van het orgel worden door de koster na afloop van de 
dienst schoongemaakt. 
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4.5 Tijdschema 
Hier staat  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 

Koster 

 Zondag  

Zondag 

9:00/18.00u 

Deuren van het gebouw open  

Ventileren 

Koster 

 Toiletten en deurklinken reinigen  

9:00/18.00u Coördinatoren aanwezig Coördinatoren van 

dienst 

9:15/18.15u Techniek aanwezig  

9:15/18.15u Organist aanwezig  

9:30/18.30u Aanvang dienst  

11.00/20.00u Afsluiting dienst  

 Ventileren Koster 

 Reinigen: 

- stoelen en banken 

- toiletten en deurklinken reinigen 

– spreekstoelen, microfoons en 

armleuningen reinigen 

– orgel reinigen 

– bijbels kansel en kerkenraad vervangen 

Koster 

 Reinigen computerapparatuur Techniek team 

 Zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 

open 

Koster 
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5 Besluitvorming en communicatie 
5.1 Besluitvorming  
Dit gebruiksplan is in de (online) kerkenraadsvergadering van 28 mei 2020 ingebracht 
en vastgesteld. 
 
5.2 Communicatie 
Algemene huisregels: 
 

● 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.  
● Geen ontmoeting en consumptie na afloop. 
● Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 
● Blijf thuis bij gezondheidsklachten   

12 
 



Versie 4.0 – 12 juni 2020 

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. 

 
6.2 Bezoekwerk 
Voor afspraken over bezoekwerk verwijzen we naar de laatste versie van het Protocol 
erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten 
(www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol) 
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