
Gebruiksplan Dorpskerk Rheden Corona tijd 

Geachte bezoeker,  

Wij zijn heel blij  dat wij u na een lange periode van afwezigheid weer mogen verwelkomen in de Dorpskerk 

in Rheden. Maar, het corona virus is nog steeds onder ons en het gevaar op besmetting eveneens. Daarom 

hebben wij een aantal regels opgesteld die noodzakelijk zijn om uw en onze veiligheid zoveel mogelijk te 

waarborgen. Het is belangrijk dat u zich aan deze regels houdt maar het is ook belangrijk dat u de kerk niet 

bezoekt als u corona gerelateerde klachten heeft.   

INLEIDING 

Van 1 juni 2020 mogen er 30 personen aanwezig zijn bij kerkdiensten en andere bijeenkomsten exclusief 

degenen die de diensten organiseren. Om de veiligheid van alle personen zo veel mogelijk te waarborgen is dit 

protocol opgesteld. Iedereen die zich in de Dorpskerk bevindt is verplicht zich hieraan te houden.  

De kerkenraad is verplicht dit gebruiksplan op te stellen, waar nodig aan te passen en iedereen bij binnenkomst 

van de kerk op de hoogte te stellen van de regels.  

De kerkenraad is tevens verplicht om de Dorpskerk overeenkomstig dit gebruiksplan in te richten en ingericht 

te houden.  

 

HIER VOLGEN DE REGELS :  

 

Inrichting kerk 

In de toren staat  een tafel opgesteld met ontsmettingsmiddel en reinigingsdoekjes.  

In het toilet staan ontsmettingsmiddelen en reinigingsdoekjes.  

In het schip van de kerk staan de stoelen opgesteld zoals gebruikelijk  11 rijen met 5 stoelen aan de linkerzijde 

en 11 rijen met 5 stoelen aan de rechterzijde 

De looppaden in het midden aan de linkerzijde en aan de rechterzijde zijn minimaal 1.5 meter breed 

Op de stoelen is door middel van een markering aangegeven welke stoelen gebruikt mogen worden  

In het koor van de kerk  is de vaste liturgische opstelling bestaande uit de liturgietafel en 6 stoelen op 2 halve 

cirkels hierachter. De stoelen staan op minimaal 1.5 meter afstand van de liturgietafel en van elkaar en van het 

daar tevens opgestelde orgel.  

In de kerk zijn op alle toegangsdeuren posters aangebracht met de waarschuwing 1.5 met afstand te bewaren.   

De erediensten  

Het verloop van de erediensten wijkt af van wat men gewend is. De predikant, de ambtsdragers en de 

zangroep zijn al aanwezig in het koor van de kerk en blijven daar gedurende de dienst. De gehele dienst 

wordt uitgevoerd van achter de liturgietafel.                                                                                                                     

Vanwege het grote besmettingsrisico is gemeentezang niet toegestaan. Deze regel wordt ons zeer dringend 

geadviseerd door de landelijke PKN. In onze kerkdienst wordt, zolang deze regel van toepassing is de zang 

uitgevoerd door de liturgische zanggroep. 



 

De erediensten mogen worden bijgewoond door maximaal 30 personen.  

Om teleurstelling te voorkomen moeten personen zich van te voren aanmelden.  

Alleen personen die zich van tevoren hebben aangemeld worden toegelaten.   

Voor iedere eredienst stelt de kerkenraad een coördinator aan die toeziet op de naleving van de regels  

Voor iedere eredienst stelt de kerkenraad tevens een persoon aan die bij binnenkomst bezoekers welkom heet 

en hen vraagt naar de gezondheidstoestand. Deze persoon ziet er tevens op toe dat maximaal 30 personen de 

kerk binnenkomen. Personen met corona gerelateerde klachten kunnen niet worden toegelaten 

Binnen komen en verlaten van de kerk geschiedt uitsluiten via de hoofdingang onder de toren.  

Personen blijven minimaal op 1.5 meter afstand van elkaar. (Uitgezonderd mensen uit één gezin)  

In de kerkzaal is een looproute aangegeven die moet worden opgevolgd zowel bij binnenkomst als bij het 

verlaten van de kerk   

Deze looproute wordt voldoende aangeduid en betekent dat alleen de zijpaden gebruikt worden en niet het 

middenpad.  

Betreden van het koor en de keuken door bezoekers is niet toegestaan.  

Gebruik van de garderobe is niet toegestaan. Jassen worden meegenomen de kerkzaal in en kunnen daar naast 

de zitplaats worden neergelegd.  

Bezoekers nemen plaats op de tevoren gemarkeerde stoelen. Dit betekent dat men  minimaal 1.5 meter 

afstand van elkaar houdt. Deze 1.5 meter regel geldt niet voor personen uit één gezin. Die mogen naast elkaar 

zitten zonder 1.5 meter tussenruimte.  

De zanggroep neemt tijdens de verkondiging plaats op de voorste  rij(en). Deze zullen worden gereserveerd .  

Het binnenkomen van de kerkzaal geschiedt als volgt: personen komen de kerkzaal binnen en kiezen op 

aanwijzing van de coördinator het rechter- of het linker pad. Vervolgens loopt men zover mogelijk naar voren, 

zodat eerst de voorste rij gevuld worden en vervolgens de rijen daar achter. In de rijen sluit men zo aan dat 

eerst de stoelen het dichtst bij het middenpad bezet worden en vervolgens de andere. Doel hiervan is dan men 

elkaar tijdens het plaatsnemen niet hoeft te passeren.   

  

Het verlaten van de kerk gaat als volgt : Personen verlaten rij voor rij de kerk en nemen 1.5 meter afstand in 

acht. Te beginnen met de achterste rijen en vervolgens de daarop volgende rijen. Pas als alle personen van de 

rij achter u deze hebben verlaten verlaat u uw rij.  

Ook bij het verlaten van de kerkzaal wordt alleen gebruik gemaakt van de zijpaden.   

Vóór en na de kerkdienst in groepjes bij elkaar staan is niet toegestaan. Men wordt geacht de kerk te verlaten 

via de aangegeven looproutes met inachtneming van minimaal 1.5 meter.  

Bij de doorgang tussen de kerkzaal en de toren wordt men geacht op elkaar te wachten op minimaal 1.5 meter 

afstand  zodat 2 personen niet vlak achter elkaar deze doorgang betreden.    

U wordt geacht gebruik te maken van uw eigen liedboek. Er worden geen liedboeken verstrekt.  



Er worden tijdens de erediensten geen collectes gehouden. Bij de uitgang worden manden neergezet waarin 

men de bijdrage kan deponeren. Voor elk collectedoel één mand.  

Gebruik toilet 

Gebruik van het toilet wordt zoveel mogelijk vermeden. Moet toch gebruik gemaakt worden van het toilet dan 

dient men zich hiervoor te wenden tot de coördinator 

Schoonmaak 

Na iedere bijeenkomst wordt de kerk schoongemaakt en ontsmet met ontsmettingsmiddel.  

Alle stoelen worden gereinigd en ontsmet 

Alle deurknoppen en handgrepen worden gereinigd,  

Alle gebruikte liedboeken worden gereinigd 

Het toilet wordt gereinigd 

De keuken wordt gereinigd:  

het aanrechtblad, de tafel en stoelen,  

de deurknoppen en handgrepen,  

alle gebruikte kopjes, schotels, bestek, e.d.  

De liturgietafel en de gebruikte microfoon(s) worden gereinigd 

De lezenaar wordt gereinigd 

De toetsen en registerknoppen van het orgel worden gereinigd 

De toetsenborden, knoppen, schakelaars e.d. van de verlichtings- verwarmings- geluids- opname- en overige 

installaties worden gereinigd.  

Voor het reinigen wordt gebruik gemaakt voldoende schone reinigingsdoeken schoonmaakmiddelen en 

ontsmettingsmiddel  

 

 Opvolgende bijeenkomsten 

Tussen bijeenkomsten moet voldoende tijd zitten om de kerk te reinigen daarom is bepaald dat de tussentijd 

tussen twee opvolgende bijeenkomsten tenminste drie uren moet zijn mits direct na de eerste bijeenkomst de 

voorgeschreven schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd.  

 

Tenslotte 

Dit protocol geldt vanaf 1 juni en is van toepassing op alle bijeenkomsten die in de Dorpskerk worden 

gehouden.  

Mochten incidenteel vanwege de bijzondere aard van een bijeenkomst aanvullende regels noodzakelijk geacht 

worden dan zullen deze door de kerkenraad worden toegepast 



Indien de regelgeving van overheidswege hiertoe aanleiding geeft zullen deze regels eveneens worden 

aangepast en in overeenstemming worden gebracht 

De kerkenraad zal regelmatig evalueren of met toepassing van deze regels de veiligheid voldoende 

gewaarborgd is en blijft en indien nodig de regels aanpassen 

Gedurende de komende maanden zal er geen kindernevendienst zijn. Mocht er wel weer kindernevendienst 

zijn dan zullen hiervoor aanvullende regels worden opgesteld.  


