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Geachte bezoeker,  

Sinds 1 juli 2020 zijn de corona regels voor religieuze bijeenkomsten versoepeld. Om die reden hebben wij het 

bestaande gebruiksplan aangepast en afgestemd op de nieuwe regels. Het is belangrijk dat u zich aan deze 

regels houdt maar het is minstens zo belangrijk dat u de kerk niet bezoekt als u corona gerelateerde klachten 

heeft.   

INLEIDING 

De belangrijkste wijzigingen per 1 juli zijn :  

Het aantal bezoekers is niet meer beperkt tot 30. In principe is een onbeperkt aantal bezoekers toegestaan mits 

aan de 1.5 meter afstand regels wordt voldaan.  

Gemeentezang is weer toegestaan mits de RIVM regels  worden opgevolgd.  

Tevoren vragen naar de gezondheid (triage) is verplicht als er meer dan 100 bezoekers zijn  

Triage is eveneens verplicht bij gemeentezang.   

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 zodanig opgesteld dat zij onderling op 1.5 meter afstand van elkaar 

staan. Hierbij is rekening gehouden met de omstandigheid dat er ook bezoekers uit 1 huishouden aanwezig 

zullen zijn, die onderling geen 1.5 meter afstand hoeven te bewaren.  De opstelling kan door de kosters worden 

aangepast, afhankelijk van het aantal en de samenstelling van de te verwachten bezoekers, echter ten allen 

tijde wordt de 1.5 meter afstand aangehouden.  

Het is mogelijk om voor bijzondere gelegenheden ook in het koor van de kerk stoelen op te stellen met 

inachtneming van 1.5 meter onderlinge afstand.   

In de banken zijn door middel van stickers de beschikbare zitplaatsen aangegeven. Zitplaatsen welke niet zijn 

gemarkeerd door een sticker mogen niet gebruikt worden.  

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

In het koor van de kerk  is de vaste liturgische opstelling bestaande uit de liturgietafel en 1 stoel.   



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

 

 

De erediensten en overige bijeenkomsten 

 

Aanmelding van tevoren wordt aanbevolen om twee redenen :                                                                                                        

1. Om de kerkenraad inzicht te geven in het aantal te verwachten bezoekers en de samenstelling ervan.                 

2. De kerkenraad is verplicht de namen en de contactgegevens van bezoekers te registreren.                                                                                                                                                           

Personen die zich van tevoren niet hebben aangemeld kunnen de erediensten wel bijwonen indien en voor 

zover worden plaatsen beschikbaar zijn.  Hun contactgegevens worden bij binnenkomst geregistreerd.   

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

normaal gesproken de ouderling van dienst.  

Voor iedere eredienst stelt de kerkenraad tevens een of twee personen aan die bij binnenkomst bezoekers 

welkom heet en hen vraagt naar de gezondheidstoestand. Deze personen zien er tevens op toe dat men alleen 

plaats neemt op de stoelen of de beschikbare en gemarkeerde plaatsen in de banken.  

Personen met corona gerelateerde klachten kunnen niet worden toegelaten 

Binnen komen en verlaten van de kerk geschiedt uitsluitend 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.  

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.    

Men wordt geacht gebruik te maken van het eigen liedboek.  

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  

Ventilatie 

Tijdens de bijeenkomsten wordt de kerk vanaf 1 uur voor aanvang tot het einde voldoende geventileerd, dit 

geschiedt door het open laten staan van de deuren aan de beide zijkanten en de hoofdingang en het open 

zetten van alle beweegbare ramen van het kerkgebouw.  

 

 

 

 



 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.  

Gemeentezang 

De landelijke PKN heeft een rekenmodel beschikbaar gesteld waarmee kan worden berekend of gemeentezang 

veilig is. In dit model dienen een aantal variabele gegevens te worden ingevoerd zoals : aantal bezoekers, 

inhoud van het gebouw, leeftijd van het gebouw, duur van de bijeenkomst, duur van de gemeentezang, 

capaciteit mechanische ventilatie ( indien aanwezig). Na invoering van deze gegevens geeft het model aan of 

wel of niet veilig gezongen kan worden. Op grond van de gegevens die op de erediensten van de dorpskerk van 

toepassing zijn kan veilig gezongen worden. De kerkenraad zal de ontwikkelingen op dit terrein blijven volgen.  

Om de veiligheid verder te bevorderen zal aan de predikanten die voorgaan gevraagd worden terughoudend te 

zijn met het aantal liederen dat men wil laten zingen. Desgewenst kan een aantal coupletten voorgelezen 

worden in plaats van gezongen. Verder is de maatregel om voldoende te ventileren bedoeld om de veiligheid 

van de gemeentezang te bevorderen.    

Tenslotte 

Dit protocol geldt vanaf 1 juli 2020 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 

 

De Kerkenraad 


