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Basisregels 

-Bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts : laat je testen 

en blijf thuis totdat de uitkomst bekend is.   

-De (hulp)koster regelt de toegang tot het kerkgebouw. 

-Was bij binnenkomst in het voorportaal met desinfectiemiddelen de handen, 

en vermeld je gegevens op de presentielijst. 

-De (hulp)kosters wijzen in het kerkgebouw de zitplaatsen toe, zowel beneden 

als op de galerij. 

-houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.  

-schud geen handen. 

 
1. Inleiding  

Dit gebruiksplan beschrijft de maatregelen die de kerkenraad getroffen heeft om te voldoen 

aan de richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus voor de periode van  5 september 2021 

tot en met 28  november 2021.  Dit gebruiksplan geldt voor de diensten op zondag en op 

dankdag  3 november Voor de geplande weekdienst DV  29 september wordt, gezien de 

praktijk van de afgelopen jaren, geen indeling in groepen gemaakt.  

In bijlage 1 is de historie van de gebruiksplannen van 12 juli 2020 tot en met 29 augustus 2021 

weer gegeven.  

Voor de diensten waarin het Heilig Avondmaal gehouden zal worden, DV 12 september 2021, 

de diensten waarin de Heilige Doop bediend wordt, en de dienst DV 17 oktober, waarin ds. 

Schreur afscheid neemt, gelden apart protocollen, aanvullend op dit gebruiksplan.  
 

2. Periode 5 september tot 1 november 2021 
De kerkenraad heeft besloten met ingang van 5 september 2021 over te gaan van een indeling van 

drie naar een indeling in twee groepen, waardoor een ieder éénmaal per zondag naar de kerk kan 

gaan. Daarbij wordt , om de onderlinge afstand van anderhalve meter zoveel mogelijk aan te houden, 

beneden in de kerkzaal tussen de banken die gebruikt kunnen worden één lege zitrij aangehouden. Op 

de galerij houden we een tussenruimte van twee lege zitrijen aan, om die gemeenteleden plaats te 

bieden, die voorkeur hebben om een iets grotere afstand te bewaren. Voor het zingen houden we één 

psalmvers per zangbeurt aan, waarbij een ieder mee kan zingen. Voor de toegang tot de kerk houden 

we, zoals in de afgelopen perioden,  een indeling in 3 groepen aan, zodat de (hulp-) kosters voldoende 

tijd hebben om een ieder een plaats toe te wijzen. Met deze maatregelen denken we een 

verantwoorde invulling te geven aan de richtlijnen, mede gezien het door de regering in het 

vooruitzicht gestelde los laten van de “anderhalvemetermaatregel” per eind september 2021, indien 

de aantallen besmette personen dat toelaat.  



 

3. Indeling. 

De indeling in groepen (iedere groep ca. 120-130 personen) is als volgt, met de namen in 

alfabetische volgorde : 

A A t/m L    A1  A t/m B 

      A2  C t/m van den Hoek   

      A3  op ’t Hof t/m L 

B M t/m Z    B1  M t/m R 

      B2  S t/m Vermeer  

      B3  Versteeg t/m Z 

  

Het CIO (Contact in Overheidszaken) heeft met de overheid afgesproken dat de predikant voor 

het verrichten van liturgische handelingen, zoals dopen en huwelijksinzegening, aangemerkt 

wordt als “contactberoep”. De overheid hanteert als definitie voor contactberoepen : 

beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste anderhalve meter afstand te houden tot de 

klant of patiënt.  

 

4. Gebruik kerkgebouw 

4.1. Algemeen 

De uitgangspunten voor het gebruik van het kerkgebouw zijn : 

-tussen de kerkgangers wordt de  anderhalve  meter afstand zoveel mogelijk gewaarborgd; 

-huisgenoten mogen bij elkaar zitten; 

-voor iedere kerkganger is het duidelijk waar hij/zij kan zitten. Op de kerkbanken is duidelijk 

aangegeven welke rij banken gebruikt mag worden, terwijl de (hulp)koster de plaatsen 

toewijst; 

-in de kerk kunnen in 1 bank maximaal 3 enkele personen plaats nemen, om de anderhalve 

meter afstand te garanderen. Huisgenoten mogen wel, met meer personen, in één bank plaats 

nemen. 

- in de kerk zit tussen de banken die gebruikt worden  

-beneden in de kerkzaal een ruimte van een zitrij die niet gebruikt wordt.; 

-op de galerij een ruimte van twee zitrijen, voor de gemeenteleden die voorkeur 

hebben voor een iets grotere onderlinge afstand. 

- in de kerkdiensten kan de gehele gemeente zingen, waarbij we één psalmvers per zangbeurt 

zingen; 

-er worden geen bijbels (die gewoonlijk bij de hoofdingang of bij de preekstoel lagen) ter 

beschikking gesteld. Een ieder dient zijn eigen bijbel van huis  mee te nemen 

-er liggen geen kussens in de banken. Degenen die toch een kussen willen gebruiken dienen 

die zelf mee te nemen, en na de kerkdienst weer mee naar huis te nemen; 

-de garderobe wordt niet gebruikt; 

-alleen de hoofdingang wordt gebruikt; 

-beide toiletten bij de hoofdingang van de kerk kunnen gebruikt worden; voor en na het 

gebruik van het toilet dienen de handen gereinigd te worden. In het voorportaal zijn 

handdesinfectiemiddelen aanwezig; 



-houdt ook buiten het kerkgebouw, voor of na de dienst, de “anderhalvemeter” maatregel in 

acht. 

 

4.2. Binnenkomst kerkgebouw 

-Om in de kerk te komen  wordt alleen de hoofdingang gebruikt. 

-De (hulp)koster regelt de entree tot het kerkgebouw en bewaakt het aantal bezoekers. 

-Bij binnenkomst vindt er een registratie plaats van de kerkgangers. Degenen die de kerkdienst 

willen bezoeken en van wie de naam niet op de lijst staan, moeten de naam en het 

telefoonnummer vermelden.  

-Bij binnenkomst dient men de handen te desinfecteren. In het voorportaal zijn 

handdesinfectiemiddelen aanwezig. 

-De (hulp)kosters wijzen in het kerkgebouw de zitplaatsen toe, zowel beneden als op de 

galerij. 

-Let op de blokindeling wat betreft de drie tijdstippen  waarop  men in de kerk verwacht 

wordt. 
-Neem als gezin als geheel in één keer de plaats in.  Dat zorgt voor een efficiënte toewijzing van de 

plaatsen in de kerk en maakt het werk voor de kosters eenvoudiger. 

 

 

                4.3.Verlaten kerkgebouw 

-Voor het verlaten van de kerk kunnen zowel de hoofdingang als de beide zij-uitgangen (voor 

in de kerkzaal) gebruikt worden. Zo wordt een zo goed mogelijke spreiding van kerkgangers 

bij het verlaten van het kerkgebouw gerealiseerd. 

-De koster (achter in de kerk, bij de hoofdingang) en de hulpkosters (voor in de kerk, bij de zij-

uitgangen en op de galerij,  geven aan welke rij het kerkgebouw kan verlaten. 

-De collectes worden aan de uitgang gehouden. In de achterste en voorste bank van de 

kerkzaal, aan de rechterzijde bij het verlaten van de kerk , is een voorziening gemaakt voor de 

collectezakken.  

 

5. Reinigen kerkgebouw 

-Na elke kerkdienst wordt het kerkgebouw gereinigd. 

-Het schoonmaken van het kerkgebouw gebeurt door vrijwilligers, die na de morgendienst de 

kosters willen helpen.  

 

-Het schoonmaken betreft de volgende zaken  
kerkzaal: (door de vrijwilligers) 

- de banken die gebruikt zijn. Zoals bij 3. aangegeven is houdt het zoveel mogelijk 

garanderen van de afstand van anderhalve meter in dat één op de twee (en op de galerij één 

op de drie) rijen gebruikt kunnen worden. Dat houdt in dat op zondag, tussen de beide 

kerkdiensten, de gebruikte banken ontsmet moeten worden.  moeten worden.  

- alle deurklinken van de kerkzaal 

- de toiletten die gebruikt zijn 

- de preekstoel 



- de trapleuningen van de preekstoel 

-het voorlezersmeubel 

consistorie en halletje: (door de (hulp)koster)  

- alle deurklinken van de consistorie en in het halletje 

- het herentoilet bij de consistorie 

- de trapleuningen naar het orgel en de deurklinken bij het orgel 

apparatuur: 

- alle apparatuur (door de  (hulp)koster).  

orgel: door de organisten. 

De genoemde zaken worden met een doek en een desinfecterend middel afgenomen.  

Het college van kerkrentmeesters zorgt er voor dat er voldoende reinigingsmiddelen 

beschikbaar zijn. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groepsindeling  

 
A A t/m L    A1  A t/m B 

      A2  C t/m van den Hoek   

      A3  op ’t Hof t/m L 

B M t/m Z    B1  M t/m R 

      B2  S t/m Vermeer  

      B3  Versteeg t/m Z 

 

 

Rooster kerkdiensten 

 
Datum   Groep    Toegang tot kerkgebouw 

 
  morgendienst  avonddienst morgendienst       avonddienst 

              09.30     09.40     09.50           18.00     18.10     18.10 

   

5 september  B A  B1 B2 A3  A1 A2 A3 

 

12 september  A B  A2 A3 A1  B2 B3 B1 

 

19 september  B A  B3 B1 B2  A3 A1 A2

              

26 september  A  B  A1 A2 A3  B1 B2 B3 

 

3 oktober  B  A  B2 B3 B1  A2 A3 A1 

 

10 oktober    A B  A3 A1 CA  B3 B2 B1  

 

17 oktober  B A  B1 B2 B3  A1 A2 A3

              

24 oktober   A  B  A2 A3 A1  B2 B3 B1 

 

31 oktober  B  A  B3 B1 B2  A3 A1 A2    

 

3 november  A B  A1 A2 A3  B1 B2 B3 

(dankdag)               

7 november   B  A  B2 B3 B1  A2 A3 A1 

 

14 november  A  B  A3 A1 A2  B3 B1 B2   

 

21 november   B A  B1 B2 B3  A1 A2 A3 

 

28 november   A B  A2 A3 A1  B2 B3 B1

              

            

  

Bijlage 1. 



Historie gebruiksplannen van 12 juli 2020 tot en met 16 mei 2021 

 

1. Periode 12 juli tot en met 6 september 2020 
In de periode van 1 juni tot 1 juli 2020 mochten de kerkdiensten bezocht worden door maximaal 30 

kerkgangers. Gezien dat geringe aantal heeft de kerkenraad voor die periode per kerkdienst 30 

gemeenteleden uitgenodigd. Daartoe heeft de kerkenraad geïnventariseerd met hoeveel personen 

een gezin naar de kerk wil komen, om zo een zo goed mogelijk beleid wat betreft uitnodigingen te 

waarborgen. Die inventarisatie is ook gebruikt om voor de komende periode, nu er geen maximum 

meer gesteld is, maar het toepassen van de anderhalve meter maatregel bepalend is voor de 

hoeveelheid kerkgangers. Gezien het aantal kerkgangers is er niet voor gekozen om per kerkdienst 

gemeenteleden persoonlijk uit te nodigen, maar een meer vaste indeling in groepen te maken. Voor 

die indeling is uitgegaan van de volgende gegevens : 

-de inventarisatie onder de gemeenteleden : die gaf aan, daadwerkelijke opgave en een 

inschatting van degenen die niet gereageerd hebben, dat we uit moeten gaan van ongeveer 

300 kerkgangers in de morgendienst. Voor de avonddienst ongeveer 275 kerkgangers. 

-plaatsen voor de koster, hulpkosters en EHBO-ers; 

-naast de gemeenteleden hebben heeft de kerkenraad geïnventariseerd wie/welke gezinnen 

er met onze gemeente meeleven en regelmatig de kerkdiensten bezoeken. Dat betreft ca. 15 

tot 20 personen; 

-een beperkt aantal plaatsen voor gasten. 

 

2. Periode 13 september tot 10 oktober 2020 
Op grond van deze gegevens is voor de periode van 12 juli tot en met 6 september een indeling in 4 

groepen gemaakt. De praktijk is dat er gemiddeld tussen de 60 en 70 kerkgangers de diensten 

bezoeken, en dat de banken op en onder de galerij grotendeels niet bezet werden. Daarom heeft de 

kerkenraad besloten om met ingang van 13 september 2020 een indeling in 3 groepen te maken.  

 

Het kan in een enkel geval voorkomen dat er mogelijk niet voldoende plaatsen in de kerk beschikbaar 

zijn. In dat geval zullen er enkelen de dienst kunnen volgen in het Anker. Gezien de overgang naar 3 

groepen en het eventuele gebruik van het Anker is besloten dat er per 13 september nog  geen 

kinderoppas is.  Afhankelijk van de praktijk van de komende periode zal de kerkenraad een besluit 

nemen over het weer beginnen met de kinderoppas.   

  

De praktijk van de kerkdiensten in juni wees uit dat het toewijzen van plaatsen door de kosters 

ongeveer een kwartier in beslag neemt. Daarom was een onderverdeling van de groepen gemaakt, om 

er voor te zorgen dat de kerkgangers gespreid over een half uur de plaatsen in de kerk in konden 

nemen. De praktijk was dat de meesten, meer dan gepland, het laatste kwartier voor aanvang van de 

dienst naar de kerk kwamen. Bij een overgang van 4 naar 3 groepen is er dus meer tijd nodig om een 

ieder een plaats toe te kunnen wijzen. Daarom is besloten de drie groepen onder te verdelen in een 

A-, B- en en C-groep, die wisselend per zondag een half uur respectievelijk 20  en 10 minuten  voor 

aanvang van de dienst hun plaats in kunnen nemen. Het schema daarvoor is als bijlage bij dit 

gebruiksplan gevoegd, en wordt ook in de kerkbode en op de website vermeld.  

De onderverdeling van de A-, B- en C-groep kan ook gebruikt worden in geval van bijzondere diensten, 

zoals een doopdienst en de dienst waarin de belijdeniscatechisanten hun ja-woord hopen te geven. 

De kerkenraad wil dan een aantal plaatsen reserveren voor familie, etc. van de doopouders c.q. 

catechisanten, waarbij niet een gehele groep, maar alleen het A-en/of  B-  en C-deel van de groep de 

dienst bij kan wonen. 



 

Zoals aangegeven is  woensdag 8 juli jl. een rekenmodule gepresenteerd waarmee kerkenraden 

kunnen nagaan of het kerkgebouw van hun gemeente geschikt is om te zingen. Dat hangt van een 

aantal factoren af, zoals het aantal kerkgangers, de inhoud van het kerkgebouw, hoe lang een dienst 

en het zingen in de dienst duurt, etc. 

Uit de rekenmodule blijkt dat, onder voorwaarden, het  in ons kerkgebouw mogelijk is om te zingen.   

De kerkenraad heeft daarom  besloten dat we met ingang van 12 juli 2020 in de kerkdienst weer zingen 

, voor de voorwaarden zie 3. Gebruik kerkgebouw.  

 

In geval van klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts dient men de kerkdienst thuis 

mee te kijken/luisteren, en is het niet verantwoord om naar de kerk te komen.  Dat geldt ook voor 

kwetsbare personen en personen met verminderde weerstand.  

 

3. Periode 11 oktober tot 17 oktober 2020 
Op 5 en 9 oktober heeft het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) overleg gevoerd met 

minister Grapperhaus, waarbij op 5 oktober voor velen onverwacht dringend geadviseerd werd weer 

terug te gaan naar de situatie van 30 kerkgangers. De afgelopen week is er veel commentaar op dat 

advies gekomen, en werd er gepleit voor meer maatwerk, maar het overleg van 9 oktober heeft er niet 

toe geleid dat het advies gewijzigd is. Tevens wordt het dragen van mondkapjes en het beperken van 

zingen aanbevolen.   

De kerkenraad heeft voor de diensten met ingang van zondag 11 oktober besloten te blijven bij de 

huidige indeling in 3 groepen. Met de wijze waarop we de kerkdiensten de afgelopen periode ingericht 

hebben, opereren we binnen de richtlijnen van het RIVM en dat blijven we ook in de voorliggende 

periode doen. Wat betreft het zingen in de kerk geven we invulling aan het advies door alleen in 

bijzondere diensten (bijvoorbeeld doopdiensten) een beperkt aantal psalmverzen te zingen.  

Het dragen van mondkapjes wordt niet verplicht. Degenen die wel een mondkapje willen dragen wordt 

verzocht die zelf mee te nemen. Bij de ingang van de kerk worden tevens mondkapjes beschikbaar 

gesteld.   

4.   Periode 18 oktober tot 1 december 2020 

Dinsdag 13 oktober heeft de regering gezien het oplopend aantal besmettingen nieuwe maatregelen 

afgekondigd ter bestrijding van het coronavirus.  De kerkenraad heeft daar op besloten, in aanvulling 

op de maatregelen per 11 oktober, met ingang van 18 oktober 2020  2/3 deel van de huidige groepen 

uit te nodigen de kerkdiensten bij te wonen. Het rooster is daar op aangepast. Tevens worden de 

kerkgangers dringend geadviseerd bij het betreden en verlaten van het kerkgebouw een mondkapje 

te dragen. De overige per 11 oktober aangegeven maatregelen blijven van kracht.  

Eerder was aangegeven dat in oktober bezien zou worden of de kinderoppas in het Anker tijdens de 

morgendienst weer gehouden kan worden. Gezien de huidige situatie is dat nu niet aan de orde en 

wordt er geen kinderoppas gehouden.  

 

5.Periode 14 december 2020 tot 25 december 2020. 
De kerkenraad heeft besloten met ingang van 14 december 2020 de huidige 3 groepen weer geheel 

uit te nodigen de kerkdiensten bij te wonen, dezelfde indeling  als in de periode van 13 september tot 

en met 11 oktober. Het zingen tijdens de kerkdienst, waarbij de gemeenteleden op de eerste rij banken 

in de kerk en de kerkenraadsleden zingen, blijft onveranderd. De kinderoppas in het Anker blijft 

voorlopig gesloten, begin januari 2021 zal bezien worden of het verantwoord is weer kinderoppas te 

houden. De overige per 18 oktober aangegeven maatregelen blijven van kracht. 

 



6. Periode 25 december 2020 tot 1 februari 2021. 
De kerkenraad heeft, gezien de toename van het aantal besmette personen in onze gemeente en in 

ons dorp, besloten met ingang van 25 december 2020, het aantal kerkgangers terug te brengen. 

Daarbij wordt gestreefd naar een aantal van ca. 30 kerkgangers, waarbij we als indeling weer terug 

gaan naar de situatie waarbij we 2/3de deel van de huidige 3 groepen uitnodigen de kerkdiensten bij 

te wonen. Dat is dezelfde indeling  als in de periode van 11 oktober  tot 13 december 2020. Voor de 

dienst op Nieuwjaarsmorgen 1 januari worden i.v.m. de (her-)bevestiging van ambtsdragers een 

beperkt aantal gasten verwacht. In verband daarmee wordt voor die dienst 1/3de deel van een groep 

uitgenodigd. Het zingen tijdens de kerkdienst, waarbij de gemeenteleden op de eerste rij banken in de 

kerk en de kerkenraadsleden zingen, blijft onveranderd. De kinderoppas in het Anker blijft voorlopig 

gesloten. De overige per 14 december 2020  aangegeven maatregelen blijven van kracht. 

 

7. Periode 7 februari tot en met 28 maart 2021 
De kerkenraad heeft besloten de met ingang van 25 december 2020 afgekondigde maatregelen te 

handhaven.  Wat betreft het aantal kerkgangers handhaven we de indeling zoals die de afgelopen 

periode was, waarbij we 2/3de deel van de huidige 3 groepen uitnodigen de kerkdiensten bij te 

wonen. Het zingen tijdens de kerkdienst, waarbij de gemeenteleden op de eerste rij banken in de 

kerk en de kerkenraadsleden zingen, blijft ook onveranderd. De kinderoppas in het Anker blijft 

voorlopig gesloten. De overige per 25 december 2020  aangegeven maatregelen blijven van kracht. 

8. Periode 2 april tot en met 16 mei 2021 
De kerkenraad heeft besloten de in de vorige periode geldende maatregelen niet te wijzigen.  Wat 

betreft het aantal kerkgangers handhaven we de dus indeling waarbij we 2/3de deel van de huidige 3 

groepen uitnodigen de kerkdiensten bij te wonen. Het zingen tijdens de kerkdienst, waarbij de 

gemeenteleden op de eerste rij banken in de kerk en de kerkenraadsleden zingen, blijft ook 

onveranderd. De kinderoppas in het Anker blijft voorlopig gesloten. Ook de overige (per 25 

december 2020) aangegeven maatregelen blijven van kracht. 

9. Periode van 23 mei tot en met 29 augustus 2021 

De kerkenraad heeft besloten met ingang van 23 mei 2021 de huidige 3 groepen weer geheel uit te 

nodigen de kerkdiensten bij te wonen, dezelfde indeling  als in de periode van 13 september tot en 

met 11 oktober en in de periode van 14 tot 25 december 2020.  Het zingen tijdens de kerkdienst, 

waarbij de gemeenteleden op de eerste rij banken in de kerk en de kerkenraadsleden zingen, blijft 

vooralsnog onveranderd. Onderzocht wordt onder welke voorwaarden  er op korte termijn in 

het Anker tijdens de morgendienst weer kinderoppas kan plaatsvinden. De overige per 2 april 

2021 aangegeven maatregelen blijven van kracht. 

 

 

 

 


