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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 1.3 (26 juni 2020) 
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2 doel en functie van dit gebruiksplan  

 

2.1 doelstelling in het algemeen 

Met dit gebruiksplan willen we: 

● ervoor zorgen dat de verspreiding van het virus onder controle blijft, 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;  

● 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 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 behoren 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 wekelijks 

evalueren en waar nodig actualiseren. 
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3 gebruik van het kerkgebouw 

3.1 meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag  

De volgende diensten vinden plaats in de kerk: 

● 10:00 - CGK Leiden 

● 17:00 - CGK Leiden / GKV 

 

Dat geeft voldoende tijd tussen de bijeenkomsten om alles te reinigen en zo goed 

mogelijk te ventileren.  

 

3.2 gebruik kerkzalen  

Het protocol gaat uit van de ‘anderhalve meter’ tussen bezoekers.  

 

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal 

De stoelen in de kerkzaal zijn herordend, zodat de afstand tussen de rijen 1,5 meter is. 

In deze opstelling kunnen rond de 100 mensen in de kerkzaal. Tussen elk huishouden 

zitten 3 stoelen, waarmee 1,5 meter tussen de huishoudens wordt gewaarborgd. De 

stoelen zitten aan elkaar vastgekoppeld.  

 

De voorste rij wordt gereserveerd voor de kerkenraad en eventuele bandleden. Er is 

ruimte voor 1 predikant met zijn huishouden, 1 ouderling met zijn huishouden en 1 

diaken met zijn huishouden. 
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3.2.2 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 

Het maximum aantal betreft het totaal aantal bezoekers in het gebouw, exclusief het 

kerkelijk team van predikant, twee ambtsdragers, drie vrijwilligers en organist.  

 

In de huidige opstelling van de kerkzaal kunnen ongeveer 100 personen, afhankelijk 

van de samenstelling van huishoudens. Als er enkel één persoonshuishoudens aanwezig 

zijn, kunnen er maximaal 70 personen in de kerkzaal.  

 

 



 

7 

 

3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast 

gebruik per 1 

juni 

Aangepast 

gebruik per 1 

juli 

kerkzaal  kerkdiensten en 

gemeentevergaderi

ngen 

300 zitplaatsen / xx 

oppervlakte 

kerkdiensten (in 

de oefenmaand 

advies: max. 1 op 

zondag); 30 

zitplaatsen;   

 

kerkdiensten 

(max. 2 op 

zondag); +/- 100 

zitplaatsen;  

 

Ontmoetingsruimte / 

vide 

Ontvangst en 

garderobe (en 

koffiedrinken) 

Verbinding 

fietsenruimte, 

kerkzaal en 

consistorie 

 

Vergaderen met 

max 16 personen 

Verbinding 

fietsenruimte, 

kerkzaal, 

consistorie en 

kinderclub 

 

Vergaderen met 

max 16 personen 

Consistorie  

 

kerkenraad voor de 

dienst 

vergaderzaal voor 

o.a. kerkenraad 

ouderling + diaken 

+ voorganger. 

  

Vergaderen in 

overleg met 

coördinator, max 6 

personen 

ouderling + 

diaken + 

voorganger. 

  

Vergaderen in 

overleg met 

coördinator, max 

6 personen 

Oase/Blurp ruimte 

 

kinderkring voor 15 

kinderen en 2 

leiders 

afgesloten kinderkring voor 

15 kinderen en 2 

leiders 

Ark van Noach kinderkring voor 15 

kinderen en 2 

leiders 

afgesloten kinderkring voor 

15 kinderen en 2 

leiders 

Kleine zaal kinderkring voor 10 

kinderen en 2 

leiders 

afgesloten afgesloten 

Crèche Crèche afgesloten Crèche 

7 Toiletten Toilet alleen in 

noodgevallen 

gebruik 

invalidentoilet 

alleen in 

noodgevallen 

gebruik 

invalidentoilet 

Keuken Koffie en thee 

schenken 

gesloten op 

zondag 

gesloten op 

zondag 

Fietsenstalling stallen van 40 

fietsen 

stallen van 40 

fietsen verbeterde 

doorloop vorm 

fietsenstalling, 

met vrijwilliger 

stallen van 40 

fietsen verbeterde 

doorloop vorm 

fietsenstalling, 

met vrijwilliger 
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4 concrete uitwerking  

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

4.1.1 Routing 

● Er hangen posters van het RIVM door het kerkgebouw heen, zodat er bewust 

aandacht gevraagd wordt voor de gezondheid van mensen.  

● Vanuit de hoofdingang en de fietsenstalling betreden de gemeenteleden de 

kerkzaal. Bij elke ingang staat een vrijwilliger die zorgt voor een goede 

doorloop. In de kerkzaal staan er twee vrijwilligers, die elk huishouden zijn plek 

toewijzen.  

● De stoelen worden van voor naar achter gevuld, beginnend vanuit het midden 

van de zaal. Het linker- en rechtervak wordt gelijktijdig opgevuld.  

● Bij het verlaten van de kerkzaal, vertrekken de huishoudens rij voor rij, van 

achter naar voren. De gemeenteleden houden bij het verlaten 1,5 meter afstand 

tussen huishoudens. Gemeenteleden in het linkervak verlaten de kerkzaal in 

principe via omgekeerde route van hoe ze zijn binnen gekomen.  

● Met behulp van tafels wordt een looproute naar de kerkzaal gecreëerd. 

Eventueel wordt met behulp van verftape op de grond looproutes aangeduid.  

● In de uitnodiging en op de beamer worden de plattegronden van inlopen, 

bezetting van ruimte en uitlopen meegestuurd. In het mededelingenblad wordt 

herhaaldelijk geïnformeerd over het corona protocol. 

 

Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

● De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven 

aan te raken. 

● Op tafels bij de ingangen staat desinfecterend middel.  

● Geen garderobe (jassen en tassen houden kerkleden bij zich). 

● Twee vrijwilligers ontvangen bij elke ingang bezoekers en vragen naar de 

gezondheid en twee vrijwilligers in de kerkzaal wijzen stoelen toe.

 



 

9 

 

Verlaten van de kerk 

● Bezoekers verlaten omgekeerd de kerkzaal, dit wordt begeleid door de twee 

vrijwilligers. 

● Iedereen wordt nogmaals verzocht om ook buiten de kerk de anderhalve meter 

afstand aan te houden. 

 

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 

Bij betreden van het kerkgebouw wordt van de bezoekers verwacht dat men direct de 

kerkzaal binnen gaat en niet in de ontvangsthal (sociaal) groeperen. Ouders zijn er 

hierbij voor verantwoordelijk dat hun kinderen zich even goed aan dit beleid houden.  

Dit zal ook op verschillende wijze gecommuniceerd worden. 

 

4.1.3 garderobe 

De garderobe wordt niet gebruikt. Bezoekers nemen hun jassen mee de kerkzaal in. De 

vrijwilligers bij de ingang geven aan dat men hun jassen mee moeten nemen. 

 

4.1.4 toiletgebruik  

Het bezoek aan het toilet in de kerk wordt beperkt tot een minimum. Van bezoekers 

wordt verwacht dat men thuis naar de wc gaat. In uitzonderingssituatie is het invalide 

toilet beschikbaar. Na elke dienst worden de toiletten schoongemaakt door de kosters. 

 

4.1.5 reinigen en ventileren 

Algemene richtlijnen voor alle bezoekers: 

● Geen handen schudden; 

● Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende 

handgel; 

● Deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen; 

● De kosters ventileren de ruimte door ramen en deuren zoveel mogelijk open te 

zetten voor, tijdens en na dienst.  

● De kosters zijn de enigen die deuren openen en sluiten. 
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● Desinfecterende handgel is aanwezig bij de ingang en optioneel voor de 

kerkbezoekers. Voor de kinderkring en crèche is desinfecterende handgel 

verplicht.  

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 

 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten 

 

Avondmaal  

Wordt nader onderzocht. 

 

Doop  

Vindt wel doorgang, met inachtneming van de richtlijnen. De predikant wast voor en na 

het dopen zijn handen.  

 

4.2.2 Zang en muziek  

Gemeentezang is vooralsnog niet mogelijk. Er wordt voorlopig gebruik gemaakt van 

eerdere opnames. Verder wordt er gebruikt gemaakt van een muziekgroep. 

 

4.2.3 Collecteren 

De collecte verloopt hoofdzakelijk digitaal. Bij de uitgangen staat eventueel een 

collectebus.  

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Koffiedrinken wordt niet gefaciliteerd. Door het grote grasveld naast de kerk kan het 

zijn dat leden buiten de dienst elkaar nog spreken. Om die reden wordt er in de dienst 

herhaald dat leden ook buiten de dienst anderhalve meter afstand dienen te houden. 

 

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 

Voor de periode vanaf 1 juni is er geen kinderkring. 

 

Vanaf 1 juli zal er wel weer kinderkring en crèche zijn. 

Om de groepsgrootte overzichtelijk te houden zullen er twee kinderkring groepen zijn, 

zodanig verdeeld dat dit aansluit bij de verdeling voor de gemeenteleden per zondag. 

Nadat de gemeente is geïnformeerd over de indelingen, zal ook de indeling van de 

kinderkring gecommuniceerd worden. 

 

De kinderkring zal zoals gewoonlijk starten in de dienst. De kinderen zitten hierbij 

gewoon bij hun ouders. Dit betekent dat de kinderen wel door de rijen heen zullen lopen 

zodra de kinderkring begint en eindigt. Aangezien kinderen niet als risicofactor worden 

gezien, is dit mogelijk. 

 

Bij de crèche worden de kinderen bij de deur afgegeven. De ouders (of andere familie) 

betreden dus niet de crèche ruimte. Bij het afhalen na afloop van de dienst geldt dit ook 

weer. 

 

4.2.6 Uitzending kerkdiensten 

Voor de periode dat we niet als kerk voltallig bijeen kunnen komen, en de GKv 

Herengracht en de zustergemeente van Beverwijk meekijken, zijn de kerkdiensten 

zonder wachtwoord te bekijken. Vanwege de AVG zullen kerkleden zoveel mogelijk 

slechts van achteren af gefilmd worden. De bezoekers zullen hier ook middels de 

beamer en een notitie bij de ingang van de kerkzaal op gewezen worden. 
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4.3 Uitnodigingsbeleid 

Dit is nodig in situaties waarin het potentiële aantal bezoekers groter is dan het 

toegestane maximum voor het gebouw (in de huidige situatie). Het doel is dat mensen 

zich welkom en uitgenodigd voelen en dat we het zo organiseren dat we mensen niet 

hoeven wegsturen. 

 

De gemeente wordt vanaf 1 juli opgesplitst in groepen. Dit uitnodigingsbeleid wordt u 

apart toegestuurd. Via het mededelingenblad wordt steeds gemeld welke combinatie 

van groepen zijn uitgenodigd. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de communicatie.  

 

Het welkomstteam stelt de bekende RIVM-vragen: bent u verkouden, hebt u koorts… 

etc. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden. 

 

4.4 taakomschrijvingen 

 

4.4.1 coördinatoren  

Voor iedere eredienst is er een welkomstteam van vier coördinatoren/vrijwilligers. Deze 

vrijwilligers ontvangen mensen en wijzen ze hun plek. Ze zien verder toe op de 

getroffen maatregelen. De vrijwilligers zijn zichtbaar via een BHV-hesje.  

Er staat een vrijwilliger bij de fietsenstalling, bij de hoofdingang, bij de stoelen aan de 

linkerkant van de kerkzaal en bij de stoelen aan de rechterkant van de kerkzaal. Dit is 

ook aangegeven op de plattegrond. 

 

4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 

● In consistorie vindt het consistoriegebed plaats, met de predikant, ouderling en 

diaken van dienst.  

● Geen handdruk maar een hand op het hart.  

 

4.4.3 techniek 

● De techniek zal worden verzorgd door 3 personen; 

o Lid beamteam 

o Cameraman 

o Geluidsman  

● Beamteam zal per 1 juli weer operationeel zijn. 

● Achter in de zaal staan twee tafels op afstand voor de techniek.  

● De aangewezen persoon bedient zijn apparatuur, maar niet van elkaar.  

● Omdat het virus niet langer dan 3 dagen overleeft en personen niet achter 

elkaars apparatuur zit, zou er geen gevaar van besmetting moeten zijn. 

● Aan het eind van de samenkomst ontsmetten de technici zelf de gebruikte 

apparatuur. Hiervoor zijn hygiënedoekjes beschikbaar.  

● De predikant reinigt na gebruik de clip microfoon. In de consistorie is hiervoor 

reinigingsmateriaal aanwezig.  

4.4.4 muzikanten 

Voorlopig zijn er geen muzikanten. Zodra deze wel aanwezig zijn, zitten ze op de 

voorste rij.  
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5 besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  

Dit gebruiksplan wordt door de kerkenraad vastgesteld.  

 

5.2 Communicatie 

Naast het uitnodigingsbeleid wordt naar de gemeenteleden gecommuniceerd:  

 

● Tussen bezoekers 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 vrijwilligers.  

● Geen consumptie na afloop, let er op dat je anderhalve meter afstand houdt. 

● Thuis toiletteren, het is niet de bedoeling gebruik te maken van de kerk 

toiletten. 

 

Via de zondagsdienst, mededelingenblad en het Signaal wordt het corona beleid 

gecommuniceerd naar de gemeenteleden.   
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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.  

 

6.2 Bezoekwerk 

Het bezoekwerk wordt voorzichtig weer opgepakt, met in acht houding van de 

richtlijnen gesteld door het RIVM. Er wordt geen gebruik gemaakt van consumpties.  

 

Voor afspraken over bezoekwerk verwijzen we naar de laatste versie van de richtlijnen 

erediensten en andere samenkomsten: https://cgk.nl/richtlijnen-erediensten-en-

andere-samenkomsten/  

https://cgk.nl/richtlijnen-erediensten-en-andere-samenkomsten/
https://cgk.nl/richtlijnen-erediensten-en-andere-samenkomsten/

