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Intro 
Dit gebruiksplan is opgesteld na aanleiding van de kerkenraadsvergaderingen van 26 
mei 2020 jl. en aangepast op 24-08-2020 en 10-10-2020, waarin gesproken is over de 
richtlijnen van de PKN en het RIVM rondom het organiseren van kerkelijke activiteiten, 
waaronder het houden van de zondagse erediensten. De onderstaande besluiten zijn 
genomen op basis van een meerderheid van stemmen tijdens de kerkenraadsvergadering 
en zijn zodoende niet te herleiden naar een specifiek kerkenraadslid. Tevens behoudt de 
kerkenraad zich het recht om de in dit gebruiksplan genoemde uitgangspunten te allen 
tijde te wijzigen en te herzien, alsmede ziet het toe op het correct uitvoeren van de in dit 
plan omschreven richtlijnen.  
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Zondagse eredienst 
Start van de diensten: 
Erediensten worden georganiseerd  met toelating van gemeenteleden. Gemeenteleden die tijdens 
de dienst aanwezig willen zijn, moeten voor elke afzonderlijke dienst reserveren op uiterlijk de 
vrijdag voorafgaande aan de dienst. Aanmelden dient bij voorkeur per app of telefoon te 
gebeuren bij br. Van Strijen. Gasten worden enkel na aanmelding toegelaten als er voldoende 
ruimte beschikbaar is in de kerk.  
Gemeenteleden die zich niet hebben aangemeld, kunnen de betreffende dienst in de regel niet 
bezoeken, tenzij er voldoende plek is of iemand die gereserveerd heeft, niet komt opdagen. 
Indien er een te grote hoeveelheid gemeenteleden zich aanmeldt, dan verantwoord in de kerk 
terecht kunnen, zal dit gecommuniceerd worden richting betreffende leden. De gemeenteleden 
die daardoor niet toegelaten kunnen worden in de kerk, krijgen een voorkeurspositie om de 
eerstvolgende dienst bij te wonen. Indien dit zich structureel voordoet, is de kerkenraad 
genoodzaakt om gemeenteleden enkel op uitnodiging toe te laten en daarin een selectie te 
maken. Indien dit van toepassing is, wordt opnieuw een vergadering belegd en dit plan herzien.  
 
Coördinator: 
De coördinator is de koster. Deze vangt gemeenteleden bij de deur op en wijst hen waar nodig op 
een beschikbare plaats. Gemeenteleden zijn vrij om hun eigen plek in te nemen als deze vrij is en 
past bij de dienst in de ochtend dan wel middag.  
De kerkenraad gaat ervan uit dat gemeenteleden hun eigen verantwoording nemen als het gaat 
om hun gezondheid en thuis blijven bij klachten. Er wordt dringend verzocht om de eerste plaats 
in de bank zoveel mogelijk open te laten, zodat er genoeg afstand gehouden kan worden als 
iemand door het gangpad loopt.  
 
Hygiëne: 
Bij het inlopen van de kerk is er reinigingsmiddel beschikbaar. Dit is geen verplichting. Alle 
kerkbanken, de preekstoel, de lessenaar en alle overige gebruiksvoorwerpen worden gereinigd 
voordat deze weer gebruikt worden.  
 
Liturgie: 
Vanaf 11-10-2020 geldt een aangepaste liturgie, waarbij slechts 3 psalmen/gezangen worden 
gehanteerd, met elk maximaal 1 vers. De psalmen zullen ten gehore worden gebracht door het 
orgel, na de wet/belijdenis, na de preek en voorafgaand aan de zegen.  
 
Zingen: 
De kerkenraad is van mening dat het zingen van psalmen en geestelijke liederen een wezenlijk en 
belangrijk onderdeel vormt van de eredienst. De kerkenraad erkent de zorgen die er zijn rondom 
het zingen en verzoekt gemeenteleden die meezingen om dit ingetogen te doen. Meezingen is 
geen verplichting.  
 
Gezangenboekjes: 

Er zullen geen gezangenboekjes aanwezig zijn om uit te delen tijdens de dienst. Ieder 
gemeentelid wordt geacht een eigen boekje mee te brengen en deze ook na de dienst weer mee 
terug te nemen. Indien gemeenteleden niet in het bezit zijn van een gezangenboekje kunnen ze 
een persoonlijk exemplaar komen ophalen bij de kerkenraad.   
 
Collectes: 

De collecte tijdens de dienst en bij de uitgang worden samengevoegd. Dat wil zeggen dat de 
dienstdoende diaken bij de uitgang zal collecteren met de ‘lange’ collectestok. Het betreffende 
doel wordt tijdens de dienst, zoals gebruikelijk, afgekondigd.  



Risicogroepen: 
Gemeenteleden die binnen de risicogroepen vallen (70+, onderliggende medische problematiek 
etc.), wordt geacht zelfstandig een afweging te maken over hun aanwezigheid in de dienst. Voor 
alleenstaanden dient er rekening mee gehouden te worden dat ook zij 1,5e meter afstand houden 
tot andere gemeenteleden.  
 
Sanitair: 
Ieder gemeentelid wordt opgeroepen om voorafgaand aan de dienst, thuis naar het toilet te gaan, 
om zoveel mogelijk het lopen tijdens de dienst te beperken. Indien het niet anders kan is er de 
mogelijkheid om gebruik te maken van het toilet in de Rank. Daar liggen hygiënedoekjes om het 
toilet te reinigen. Het verzoek aan ieder gemeentelid is om bij gebruik van het toilet en andere 
voorzieningen, deze te reinigen na gebruik. Om die reden mogen kinderen uitsluitend onder 
toeziend oog van een volwassene gebruik maken van de sanitaire voorzieningen.  
 
Einde van de dienst: 
Na de zegen is het de bedoeling dat ieder gemeentelid in de kerkbank blijft staan. Vervolgens 
dienen de gemeenteleden die in de achterste bank zitten het eerst de kerk te verlaten en zo om en 
om totdat degenen uit de voorste bank de kerk verlaten hebben. Bij het verlaten van de kerk 
dienen alle gemeenteleden direct door te lopen. Het is niet toegestaan binnen de hekken van de 
kerk te blijven napraten.  
 
Mondkapjes: 
De overheid heeft dringend geadviseerd om mondkapjes te dragen in binnenruimtes. Dit geldt 
voor de gehele kerkdienst. Gemeenteleden worden hier niet toe verplicht. Gemeenteleden 
kunnen ervoor kiezen om een mondkapje af te zetten als ze in de kerk hebben plaatsgenomen, 
enkel tijdens het zingen of deze gedurende de gehele dienst op te laten.  
 
Algemene richtlijnen: 
Naast de hierboven beschreven uitgangspunten wil de kerkenraad benadrukken dat het nodig 
blijft om de algemene richtlijnen in acht te nemen. Daarbij wordt in het beginsel uitgegaan van de 
verantwoordelijkheid van elk gemeentelid afzonderlijk. Onder de algemene richtlijnen valt o.a.: 

▪ Het thuisblijven bij ziekte 
▪ Het niezen en hoesten in de ellenboog 
▪ Het houden van 1,5e meter afstand 
▪ Frequent handen reinigen 

 
De kerkenraad roept ieder gemeentelid op om op de hoogte te blijven van de actualiteit als het 
om deze richtlijnen gaat.  
 
Ventilatie: 
De kerk wordt voorafgaand en aansluitend op de kerkdiensten geventileerd (minstens 30 min.). 
Daarnaast wordt de kerk doordeweeks op de woensdagen voor langere tijd geventileerd. Tijdens 
de dienst zijn de deuren gesloten, omdat ventilatie tijdens de dienst ten zeerste wordt afgeraden 
vanwege een mogelijk verhoogd risico.  



Bijzondere diensten 
 
Doopdienst 

In overleg tussen doopouders en de kerkenraad is het mogelijk om een doopdienst te houden. 
Vanwege de te verwachten gasten is er tijdens een doopdienst slechts ruimte voor de doop van 
één gemeentelid. Verder is er de mogelijkheid om gedoopt te worden middels een doopschelp. 
Hierbij kunnen ongeveer maximaal 5 tot 10 gasten aanwezig zijn.  
 
Heilig Avondmaal 

De bediening van het Heilig Avondmaal staat pas in september weer op de planning. Indien 
noodzakelijk zullen tegen die tijd verdere richtlijnen worden opgesteld. Voorlopig ziet de 
kerkenraad geen bezwaar in het laten doorgaan van de bediening. Daarbij worden de stoelen aan 
de avondmaalstafel op gepaste afstand neergezet. Verder wordt er gebruik gemaakt van losse 
bekertjes voor de wijn en dienen de gemeenteleden het brood zelf van de schaal te halen, zonder 
dat de schaal aan elkaar wordt doorgegeven. De predikant of ouderling van dienst zal de schaal 
aanbieden aan de gemeenteleden.  
Het brood wordt tevens vooraf gebroken met het gebruik van wegwerphandschoenen. De 
predikant kan enkel ter beeltenis het brood breken, maar mag dit niet uitdelen.   
 
Overige bijzonder diensten: 
Voor alle overige bijzondere diensten, te denken valt aan rouwdiensten, trouwdiensten en/of 
bevestigingsdiensten gelden de volgende aanvullende maatregelen. De kerkenraad is te allen 
tijde verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de diensten, conform de dan geldende 
richtlijnen. Tijdens dergelijke diensten is het geven van handen ter begroeting, felicitatie en/of 
bemoediging niet mogelijk. Ook het opleggen van de handen bij bijvoorbeeld het zegenen, kan 
niet fysiek plaatsvinden. Er wordt toegezien op de handhaving van een gepaste afstand en het 
volgen van de overige richtlijnen die ook omschreven zijn onder het kopje van de ‘zondagse 
eredienst’.  
 



Kerkelijke activiteiten 
 
Gebruik van de Rank: 

De Rank wordt zoveel mogelijk niet gebruikt, vanwege de beperkte ruimte om aan de richtlijnen 
te voldoen. Dat betekent dat tot nader order het koffiedrinken na de dienst vervalt. Er zal tijdens 
de diensten ook geen oppas worden aangeboden. Ook de verhuur van de Rank ligt tot nader 
order stil.  
 
Kind- en jeugdwerk: 

De jeugdactiviteiten zijn tot nader order niet toegestaan. Zondagsschool vindt wel doorgang op 
de bekende tijden.  
 
Gebeds- en Bijbelkring en catechisatie: 

Gebedskring in de kerk, Bijbelkring en catechisatie in de Rank kunnen doorgaan met 
inachtneming van de richtlijnen. Dat betekent dat gemeenteleden vanaf 13 jaar op gepaste 
afstand van elkaar plaatsnemen, de basismaatregelen handhaven en dringend geadviseerd wordt 
een mondkapje te dragen.  
 
Gebruik consistorie: 
Aangezien in de consistorie weinig ruimte is, kan deze niet gebruikt worden voor kerkelijke 
activiteiten. Ook de kerkenraadvergadering wordt daar tot nader order niet gehouden. 
Voorafgaand aan de eredienst zijn enkel de dienstdoende ouderling en diaken, met de predikant, 
daar aanwezig.  
 
Gemeentedag: 
De gemeentedag gaat niet door.   
 
Rommelmarkt: 
Voor wat betreft de rommelmarkt geldt dezelfde richtlijn als voor de gemeentedag.  
 
Bezoekwerk: 
Waar dat mogelijk is, zal het bezoekwerk telefonisch plaatsvinden. Indien fysiek bezoek gewenst 
is, zullen daarvoor door betreffende personen aanvullende afspraken worden gemaakt, omtrent 
de wijze van het handhaven van de geldende richtlijnen.  
 
Overige activiteiten: 
Voor alle niet nader genoemde activiteiten geldt dat de kerkenraad specifieke beslissingen zal 
nemen indien dit relevant en gewenst is. Daarbij zal de kerkenraad zoveel mogelijk de 
verandering van de richtlijnen afwachten, om een goed afgewogen beslissing te kunnen maken.  


