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1. Inleiding 
 
De kerkenraad van de hervormde gemeente heeft, binnen het kader van de gestelde 
richtlijnen, de openstelling van het kerkgebouw, Lekdijk 118, vanaf 1 juli 2020 voor de 
erediensten verder verruimd.  
Dit met handhaving van de online-uitzendingen van de erediensten, die sinds de 
opgelegde maatregelen, ter beperking van de uitbreiding van het Covid-19, worden 
gehouden. 
Deze verruiming houdt in dat na 1 juli meer dan 100 personen worden toegelaten, mits 
voldaan wordt aan de anderhalve metereis en alle aanwezigen worden geregistreerd. 
De invulling van de verruimingen behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
en is toegespitst op het gebruikte gebouw.  
Hiervoor is een voor alle betrokkenen hanteerbaar, gebruiksplan opgesteld voor de 
activiteiten in en rond het gebouw, waarbij een ieder zich houdt aan de voorschriften 
van het RIVM.  
Naast het gebruik van het gebouw voor de eredienst, zal vanaf september 2020 ook 
catechisatiegroepen, verenigingen en de zondagsschool van het gebouw gebruik 
kunnen gaan maken. 
Basis hiervoor is het ‘Protocol Catechese en Jeugdwerk’ opgesteld door de 
jongerenorganisaties HHJO, HJW, JBGG en de Hervormde Bond van Zondagsscholen.  
Dit gebruiksplan is in geprinte versie in het gebouw aanwezig en geplaatst op de 
website van de hervormde gemeente www.nle-dorp.nl 
 
 
2. Geraadpleegde informatie 
 
Informatie van de Protestantse kerk in Nederland (PKN), zie: 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/ 
 
https://diaconaalsteunpunt.nl/protocol-erediensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/ 
 
Informatie van het interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), zie: 
http://www.cioweb.nl/ 
 
Informatie en richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM, zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-
maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen 
 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-1,5-meter-blijft-
norm 
 
www.rivm.nl/hygienerichtlijnen 
 
Voor de regionale situatie informatie van de GGD:  
www.ggd.nl 
 
Protocol catechese en jeugdwerk Opgesteld door de jongerenorganisaties HHJO, HJW, 
LCJ, JBGG en de Hervormde Bond van Zondagsscholen, versie 2, d.d. 1 juli 2020. 
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3. Belangrijkste eisen, richtlijnen en adviezen 
 

- Zoek niet de grenzen op van wat kan en mag. 
- Het is niet toegestaan meerdere diensten direct achter elkaar te laten 

plaatsvinden. 
- Ondanks de versoepeling van de maatregelen is een online viering nog steeds 

een goed en verstandig alternatief.  
- Het houden van twee diensten op een dag (ochtend- en middag/avonddienst) is 

toegestaan. Het gebouw moet dan wel tussendoor gereinigd worden. 
- Onderling anderhalve meter afstand houden door personen van 18 jaar en 

ouder.  
- Bij verkoudheid e.d. de diensten niet bezoeken (zie RIVM checkformulier). 
- Bij koorts of benauwdheid moeten alle personen van het gezin thuisblijven.  
- Extra voorzichtigheid bij kwetsbare mensen en mensen boven de 70. 
- Geen gebruik maken van de garderobe. Jassen meenemen naar de kerkzaal. 
- Gemeentezang wordt vooralsnog afgeraden, tenzij het gebouw aan bepaalde 

eisen m.b.t. tot inhoud, hoogte en ventilatie voldoet.  
- De invulling van de verruimingen behoort tot de verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad en dient te zijn toegespitst op het gebruikte kerkgebouw.  
- Vooraf dient, naar aanleiding van het protocol van de PKN, door de gemeente 

een, voor alle betrokkenen hanteerbaar, gebruiksplan te worden opgesteld voor 
alle activiteiten in en rond het kerkgebouw, waarbij een ieder zich houdt aan de 
voorschriften van het RIVM.  

- Dit gebruiksplan dient in geprinte versie in het kerkgebouw aanwezig te zijn. 
 
4. Algemeen 

- De kerkenraad richt ruimtes waar men samenkomt veilig in. Dit gebruiksplan is 
bedoeld voor het houden van de erediensten met aanverwante activiteiten, zoals 
de crèche voor kinderopvang, vergaderingen en jeugdbijeenkomsten.  

- Bezoekers dienen, om toegelaten te worden, vooraf worden geregistreerd en een 
gezondheidscheck doen. Een formulier daarvoor wordt bij de (digitale) 
uitnodiging voor de dienst gevoegd. Het ingevulde formulier dient bij 
binnenkomst aan de coördinator te worden afgegeven. Als geen formulier wordt 
meegebracht dient, om toegelaten te worden, dit vooraf in de hal van de kerk te 
worden ingevuld en ingeleverd. Het formulier is als bijlage bij dit plan gevoegd. 

- Bij binnenkomst staat in de toegangsportalen een zuil met ontsmettingsmiddel 
klaar om de handen te ontsmetten.  

- Er zijn looproutes die op een plattegrond in de hal zijn aangegeven evenals 
plaatselijk de te houden afstand. 

- Voor elke ruimte is van tevoren bepaald wat de maximale bezettingsgraad van 
de ruimte is. Deze aantallen zijn op de plattegronden in dit plan aangegeven. 

- Iedere deelnemer moet op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. 
De zitplaatsen zijn door middel van een sticker op de ruglening aangegeven, dan 
wel op de vereiste afstand geplaatst.  
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- Voor meerdere personen uit een gezin en voor jongeren tot 18 jaar geldt de 
anderhalve metereis niet. 

- Een aangewezen coördinator wijst de in te nemen plaats aan en houdt daarbij 
rekening met gezinnen.  

- De coördinatietaak  wordt uitgevoerd door diakenen en ouderlingen. Zij zijn 
herkenbaar door het dragen van ambtskleding. Daarnaast kunnen ook kosters en 
BHV-ers de coördinatietaak uitvoeren. Bij verenigingen zorgt de leiding voor de 
coördinatie. 

 
- Deelnemers aan bijeenkomsten maken in principe geen gebruik van de toiletten. 

In uitzonderlijke gevallen zal toiletgebruik worden toegestaan. In de toiletten zijn 
papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig.  
 

- De kerkenraad heeft een reinigingsplan voor het kerkgebouw. Dit plan geeft 
bijzondere aandacht aan de veiligheid van keukens en sanitaire voorzieningen. 
Concreet zal tussen de diensten de volgende reinigingswerkzaamheden worden 
uitgevoerd:  

o Ontsmetten van de deukrukken van de gebruikte binnen- en buitendeuren.  

o Alleen bij gebruik, reinigen van de toiletten en keukens. 

o Alle overige onderdelen die op enigerlei wijze besmet kunnen zijn. 

5. Erediensten 
 
Vanaf 1 juli 2020 zijn religieuze bijeenkomsten van meer dan 100 personen toegestaan. 
Hierbij dient de anderhalve metereis in acht te worden genomen en een 
gezondheidscheck (triage) toegepast. Wordt geen gezondheidscheck afgenomen dan is 
het maximaal aantal toe te laten personen 100. Allen bezoekers dienen te worden 
geregistreerd. 
Daarnaast blijven de online kerkdiensten gehandhaafd. 
Voor de vast aanwezige kern van functionele personen geldt ook de anderhalve 
metereis, alsmede de registratieplicht en gezondheidscheck 
Om zoveel mogelijk kerkleden in de diensten toe te kunnen laten, wordt ook in deze 
periode uitgegaan van de afgeslankte vaste kern.  
De vaste kern bestaat in deze periode uit: de predikant, 1 ouderling van dienst, 1 of 2 
ouderlingen. De diakenen (drie ’s morgens en drie ’s avonds) verzorgen met de kosters 
en enkele BHV-ers de coördinatie. De taken zijn vastgelegd in een instructie die aan dit 
plan is toegevoegd (zie bijlage 1).  
 
Omdat het kerkgebouw aan de bepaling voor het toelaten van gemeentezang voldoet, 
wordt sinds 19 juli 2020 dit ook weer toegepast. De bepaling is dat voor middelgrote 
kerken (500 m² vloeroppervlak en minimaal 4 m vrije hoogte), gemeentezang weer 
wordt toegestaan, mits de kerk van een goed ventilatiesysteem is voorzien}. 
De kerkzaal heeft een vloeroppervlak van 557 m² Daarnaast is het gebouw van een 
mechanisch ventilatiesysteem voorzien met afzuiging van de ruimte en het inblazen van 
verse buitenlucht.  
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6. Zitplaatsen en route bij binnenkomst en uitgaan van de kerk  
 
a. Algemeen 
 
Gezinnen mogen wel bij elkaar zitten. Hierbij geldt dat de afstand tussen de laatste 
persoon van een gezin en de volgende, niet tot het gezin behorende persoon, ook 1,50 
m. moet bedragen, waarbij soms een naastliggende gemarkeerde zitplaats niet gebruikt 
kan worden.  De vereiste afstand geldt voor personen, van 18 jaar en ouder, tot de 
leden van een ander gezin boven de 12 jaar. 
Zitplaatsen zullen, i.v.m. de vereiste te houden afstand, niet direct naast looproutes 
mogen gesitueerd zijn, dan wel deze zitplaatsen pas in laten nemen als er geen andere 
aanwezigen meer langs komen. 
 
Zonder rekening te houden met de gezinnen, die bij elkaar kunnen zitten, zijn er nl. in 
de kerkzaal en op de galerij totaal 125 zitplaatsen op de vereiste afstand beschikbaar. 
Alleen in de kerkzaal zijn 105 zitplaatsen beschikbaar (zie plattegronden onder 7c). 
Omdat er veel gezinnen de kerk bezoeken is het aantal toe te laten personen 
aanmerkelijk meer.  
Op basis van de ervaringen opgedaan in de maand juli, met in acht name van de 
gestelde regels m.b.t. onderlinge afstanden, blijkt dat ’s morgens max. ca. 350 
personen kunnen worden geplaatst. Dit door het grote aantal gezinnen die de diensten 
bezoeken. 
In de avonddiensten is het maximum aantal ca. 325 personen. 
 
b. Gang van zaken en looproutes  
 
Het maximum aantal in het gebouw toe te laten kerkgangers bedraagt in deze periode 
in principe 100. Er mogen ook meerdere personen worden toegelaten. In dat geval zijn 
alle kerkgangers  verplicht bij binnenkomst een registratieformulier met 
gezondheidscheck af te geven of ter plaatse in te vullen, voordat zij worden toegelaten. 
Als één van de vragen op de gezondheidscheck positief wordt ingevuld moet de 
toegang worden geweigerd.  
 
De kerk zal zowel via de hoofdingang als het via oostportaal kunnen worden betreden. 
In tegenstelling tot de verwachting maakt een meerderheid van de kerkgangers, met 
name ’s morgens i.v.m. de kinderoppas en ook ’s avonds in mindere mate, gebruik van 
de oostelijke ingang.  
De kerkgangers die door de hoofdingang binnenkomen moeten in de westelijke helft 
van de kerkzaal of op de westelijke helft van de galerij plaats nemen. 
De kerkgangers die aan de oostzijde binnenkomen moeten in de oostelijke helft van de 
kerkzaal of op de westelijke helft van de galerij plaats nemen. De beide opgangen naar 
galerij zijn opengesteld. 
De oostingang achter de herenbank zal niet als ingang worden gebruikt. Deze wordt 
afgesloten tot de aanvang van de dienst waarna de koster van de oostzijde de deur aan 
de buitenzijde ontsluit. 
 
De route die de kerkgangers lopen, zowel bij aanvang van de dienst als na de dienst, is 
in één richting. Personen hoeven elkaar niet te passeren. 
Bij het uitgaan is het van belang dat bank voor bank de kerk wordt verlaten. De 
coördinatoren en kosters letten erop dat de minimaal vereiste afstand wordt gehouden 
en dat er een uitgang aan dezelfde zijde wordt gebruikt als bij binnenkomst. Alle 
buitendeuren zullen bij het uitgaan worden gebruikt. (zie ook bijlage 1). 
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Degenen die gebruik maken van de kinderoppas moeten van buitenaf het Onderkomen 
betreden volgens de route als aangegeven onder 7c in dit plan.  
Na het afgeven van de kinderen, vervolgen zij de route door de keuken van het 
Onderkomen en begeven zich via de trap en het oostportaal naar de kerkzaal.  
In de hal van het Onderkomen is tussen de buitendeuren en de trapopgang is een 
tijdelijke afscheiding geplaatst. 
 
Een coördinator verwelkomt de binnenkomende kerkgangers en neemt het ingevulde 
registratieformulier met gezondsheidscheck in ontvangst en controleer dat. Als geen 
gezondheidsklachten zijn aangekruist wordt de kerkganger toegelaten. 
De koster attendeert  kerkgangers onsmetten van de handen bij de opgestelde 
ontsmettingszuil en het houden van de vereiste onderlinge afstand.  
Verder let hij op het mee in de kerkzaal nemen van jassen, paraplu’s, e.d.  
Hij verwijst vervolgens de kerkbezoekers, een voor een, door naar de, bij de betreffende 
ingang behorende, coördinator.    
De coördinatoren in de kerkruimte wijzen de binnenkomende kerkgangers een zitplaats, 
of verwijzen door naar de coördinatoren op de galerij.  
Een en ander volgens de, in dit plan opgenomen, plattegronden van kerkzaal en galerij.  
De zitplaatsen zijn door een stickermarkering aangegeven.  
De coördinatoren zien erop toe dat leden van gezinnen zoveel mogelijk bij elkaar zitten 
en tussen gezinnen en de overige kerkgangers weer de vereiste afstand wordt 
gehouden, met name van personen van 18 jaar en ouder tot de leden van een ander 
gezin. 
De coördinatoren zullen na de dienst ook het sein geven wanneer de bank verlaten kan 
worden, naar de dichtstbijzijnde uitgang.  
De diaken- en ouderling/coördinatoren zijn herkenbaar aan hun ambtskleding (zie voor 
de instructie; bijlage 1). 
 
De te lopen routes zijn op de plattegronden in dit plan in rood aangegeven. 
Zie bijlagen plattegronden onder 7c. 
 
De gemeenteleden worden vooraf steeds via (een bijlage in) de kerkbode) over de gang 
van zaken en nadere ontwikkelingen geïnstrueerd.  
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c. Plattegronden van kerk en nevenruimten bij eredi ensten 
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7. Selectie van personen die de diensten bij mogen wonen  
 
a. Algemeen 
 
De uitnodigingen voor de diensten zullen, in principe,  op volgorde van aanmelding 
plaatsvinden. 
Via de kerkbode zijn de leden uitgenodigd zich voor het bijwonen van de diensten op te 
geven met het aantal personen dat de diensten zal bijwonen met eventuele wensen en 
het aangeven van de vakantieperiode. Getracht zal worden zoveel mogelijk aan de 
persoonlijke wensen te voldoen. 
De diensten bezoeken is voor eigen verantwoordelijkheid van de aangemelden. 
Van de uitgenodigde leden zal een overzicht worden samengesteld.  
 
b. Periode vanaf 1 augustus voor onbekende tijd. 
 
Op basis van de ervaringen opgedaan in de maand juli, met in acht name van de 
gestelde regels m.b.t. onderlinge afstanden, blijkt dat ’s morgens max. ca. 350 
personen kunnen worden geplaatst. Dit door het grote aantal gezinnen die de diensten 
bezoeken. In de avonddiensten is het maximum aantal ca. 325 personen. 
Doordat het gebouw voldoet aan de gestelde voorwaarden voor gemeentezang is dat 
per 19 juli weer ingevoerd.  
 
De kerkenraad heeft het standpunt dat mensen zich niet zouden moeten hoeven aan te 
melden om een dienst te bezoeken, maar uitgenodigd zouden moeten worden.  
De kerkenraad is daarom voorstander van uitnodigen per wijk of eventueel per straat.  
Per wijk, volgens de wijkindeling van de ouderlingen, groepen samen te stellen, aan de 
hand van de aangemelde personen. Er zijn negen wijken, incl. de leden van buiten de 
gemeente. Een ieder komt dan een keer per ruim vier weken aan de beurt. Bij weinig 
aanmeldingen per wijk, zouden twee wijken kunnen worden samengevoegd, waardoor 
een frequenter kerkbezoek mogelijk wordt. In de kerkbode wordt vermeld welke groep 
of wijk de eerstkomende zondag aan de beurt is. Uitgangspunt daarbij is om, uit de 
verzamellijst van alle aangemelde personen, vaste groepen van het beschikbare aantal 
te selecteren, die steeds opnieuw kunnen worden gebruikt, waarbij zoveel mogelijk 
rekening zal worden gehouden met de wensen van de aangemelde personen.  
Omdat het registreren van kerkgangers van overheidswege verplicht is. Is besloten 
voorlopig nog uit te nodigen na aanmelding. Het in juni en juli gehanteerde systeem zal 
daarom worden ook tot 1 september worden doorgezet.  
 
Als vrijwel alle personen die naar de kerk willen zich hebben aangemeld, is het aantal 
personen per wijk bekend en kan aan de hand daarvan worden uitgenodigd.   
Om de verplichte registratie en gezondheidscheck gestalte te geven, zal bij de 
uitnodiging een registratieformulier met gezondheidscheck worden meegezonden (zie 
bijlage 2). 
 
Bij binnenkomst in de kerk dient het, bij de uitnodiging gestuurde en ingevulde, 
registratieformulier met gezondheidscheck worden ingeleverd. 
Voor hen die niet beschikken over een printer en zij die telefonisch hebben aangemeld 
ligt er in de hal een formulier dat ter plaatse moet worden in gevuld.  
Als één van de vragen op het formulier wordt aangekruist, c.g. positief beantwoord, dan 
zal de toegang tot de kerk worden geweigerd.  
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8. Nevengebruik en gebruik van nevenruimten in het kerkgebouw  
 
a. Algemeen 
 
Naast de zondagse erediensten wordt het kerkgebouw voor diverse neven activiteiten 
gebruikt. Te denken valt hierbij aan: 

- Bijbellezing in de winterperiode ca. een keer per maand op donderdagavond. 
- Trouw- en rouwdiensten. 
- Vergaderingen kerkenraad, consistorie en moderamen. 
- Vergaderingen diaconie. 
- Belijdeniscatechisatie. 
- Vergaderingen vrouwenstudiekring ‘Rondom het Woord’. 
- Vergaderingen mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’. 
- Bijeenkomsten jeugdvereniging ‘De Heere is mijn Banier’ (16 – ca. 25 jarigen) 
- Bijeenkomsten jeugdvereniging ‘Onderweg’ (14 en 15 jarigen). 
- Zondagsschool ‘Samuël’  
- Archiefcommissie. 

 
Afhankelijk van de omvang van de bijeenkomsten zullen deze weer in de kerkzaal of 
een van de nevenruimten worden gehouden, of daarvoor uitgeweken worden naar het 
Hervormd Centrum ‘Onder de Wiek’.  
Alle voorgeschreven maatregelen zijn voor alle ruimten van kracht. 
Voor verenigingen met een grotere omvang kan gebruik worden gemaakt van de 
kerkzaal. Bij het serveren van koffie zal dit alleen in de hal of gangpaden worden 
geserveerd en genuttigd. Het gebruiken van versnaperingen is niet toegestaan evenals 
het nuttigen van koffie, thee en andere dranken in de kerkbanken. 
 
a.1 Bijbellezingen 
 
De Bijbellezingen worden door ca. 150 personen bezocht. Dit aantal is ruimschoots 
onder de het maximaal toelaatbare aantal personen in de kerkruimte. 
Volstaan kan worden met het verlenen van toegang na inleveren van het registratie- en 
gezondheidscheckformulier en de verdere bepalingen zoals voor de zondagse 
erediensten is omschreven.  
 
a.2 Trouw- en rouwdiensten 
 
De diensten worden doorgaans door minder dan het maximaal toe te laten aantal 
personen bezocht.  
Volstaan kan worden met het verlenen van toegang onder de bepalingen zoals voor de 
zondagse erediensten is omschreven.  
Bij meer dan 100 bezoekers is het inleveren van het registratie- en 
gezondheidscheckformulier vereist. 
 
a.3 Vergaderingen van kerkenraad, consistorie en mo deramen 
 
Voor vergaderingen van de kerkenraad met totaal max. 18 personen zal worden 
uitgeweken naar het Hervormd Centrum Onder de Wiek. 
Consistorie- en moderamenvergaderingen kunnen bij negen personen of minder in de 
consistoriekamer worden gehouden. Bij meer personen zal worden uitgeweken naar het  
Onderkomen of het Hervormd Centrum Onder de Wiek. 
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a.4 Vergaderingen van de diaconie 
 
Diaconievergaderingen, max. zes personen, worden in de consistoriekamer gehouden. 
 
a.5 Belijdeniscatechese 
 
Belijdeniscatechese wordt doorgaans bezocht door meer tien personen. Hiervoor zal 
worden uitgeweken naar het Onderkomen of het Hervormd Centrum Onder de Wiek. 
Ook wordt de catechese wel bij de predikant aan huis gegeven. 
 
a.6 Vergaderingen vrouwenstudiekring ‘Rondom het Wo ord’. 
 
Deze vergaderingen werden in het ‘Onderkomen’ gehouden. Omdat het ‘Onderkomen’ 
in de huidige situatie te klein is, zal worden uitgeweken naar de kerkzaal.  
Hiervoor is door de vrouwenstudiekring een protocol opgesteld. 
 
a.7 Vergaderingen mannenvereniging ‘Onderzoekt de S chriften’. 
 
Deze vergaderingen werden in het ‘Onderkomen’ gehouden. Omdat het ‘Onderkomen’ 
in de huidige situatie te klein is, zal worden uitgeweken naar kerkzaal.  
Hiervoor is door de mannenvereniging een protocol opgesteld. 
 
a.8 Bijeenkomsten jeugdvereniging ‘De Heere is mijn  Banier’ (16 – ca. 25 jarigen) 
 
Deze vergaderingen werden in het ‘Onderkomen’ gehouden. Omdat het ‘Onderkomen’ 
in de huidige situatie te klein is, zal worden uitgeweken naar kerkzaal  
Een groot deel van de leden is onder de 18 jaar, waarvoor de onderlinde afstandsgrens 
niet geldt. Voor de overige leden geldt wel de anderhalve metereis. 
 
a.9 Bijeenkomsten jeugdvereniging ‘Onderweg’ (14 en  15 jarigen). 
 
Deze vergaderingen werden in het ‘Onderkomen’ gehouden. Omdat voor de leden de 
onderlinge anderhalve metereis niet geldt, kunnen deze bijeenkomsten in het 
‘Onderkomen’ blijven plaatsvinden.  
 
a.10 Zondagsschool ‘Samuël’ (t/m 11 jaar) 
 
Van de zondagsschool werd, naast het Hervormd Centrum ‘Onder de Wiek’, ook 
gebruik gemaakt van de kerkzaal en het ‘Onderkomen’. Omdat voor de kinderen van de 
zondagsschool, onderling en tot de leidinggevenden, de anderhalve metereis niet geldt, 
kunnen deze bijeenkomsten in de kerkzaal en het ‘Onderkomen’ blijven plaatsvinden.  
 
a.11 Archiefcommissie. 
 
De archiefcommissie bestaat uit vier leden. Daarnaast zijn er twee vaste medewerkers. 
De archiefruimte, waar de bijeenkomsten en werkavonden worden gehouden, biedt met 
in acht name van de huidige bepalingen slechts ruimte voor maximaal twee personen. 
Door plaatsing van werktafels in de hal van het ‘Onderkomen’, kunnen voldoende 
werkplekken op de vereiste afstand worden gecreëerd. 
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b. Plattegronden van de nevenruimten bij vergaderin gen, e.d.    
 
b.1 Algemeen 
 
Naast de kerkzaal (zie plattegronden onder 6.c) worden de consistoriekamer en het 
‘Onderkomen’ gebruikt voor verschillende van de onder 8a vermelde bijeenkomsten. 
Voor een aantal van die bijeenkomsten zijn deze ruimten, door de huidige regelgeving 
met betrekking tot het covid-19 virus, hiervoor niet meer geschikt. 
Voor de capaciteit, met in acht name van de bepalingen, zie de mogelijkheden 
weergegeven op de plattegronden van deze ruimten onder b.1 en b.2. 
 
b.2 Consistoriekamer 
 
De consistoriekamer aan de westzijde van de kerkzaal biedt, met in acht name van de 
eisen plaats aan acht personen. De deelnemende personen volgen de aangegeven 
route en nemen een plaats in de volgorde van de nummering. Direct naast de 
toegangsdeur zou nog een negende persoon kunnen worden geplaatst. 
Deze persoon dient het laatst binnen te komen en het eerst de ruimte te verlaten. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        7 
                                       6 
 
 
 
                           5                   8                 
 
 
 
       4                 1  
                                                            9 
 
                                         3 
 
                                                       2 
         
 
 
 
 
 
 
De consistoriekamer kan derhalve worden gebruikt bij de erediensten met een sterk 
gereduceerde kerkenraad en voor kleine vergaderingen en bijeenkomsten. Te denken 
valt aan moderamen- en diaconievergaderingen, doopzittingen, e.d. 
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b.3 Onderkomen 
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Bijlage 1 
 
Instructie voor kosters en coördinatoren vanaf 1 au gustus 2020 
 
Het team zal bestaan uit: 
 
Aan de westzijde: 

- 1 koster in de hal  
- 1 coördinator/diaken in de hal   
- 1 coördinator/koster onder het orgel  
- 1 coördinator/diaken in het nieuwere gedeelte van de kerkruimte  
- 1 coördinator/diaken op de galerij 

Aan de oostzijde: 
- 1 coördinator/BHV-er in de hal  
- 1 koster of BHV-er in de hal 
- 1 koster in de kerkruimte 
- 1 koster of coördinator/BHV-er in de kerkruimte 
- 1 coördinator/diaken op de galerij  

 
De taken, zowel aan de west- als aan de oostzijde, zijn als volgt: 
 
De koster in de hal aan de westzijde 

- De koster zorgt ervoor dat de binnenkomer de handen ontsmet bij de 
ontsmettingszuil en attendeert op het inleveren van het formulier. 

- Verder ziet hij erop toe dat jassen, paraplu’s, enz. mee de kerkruimte in worden 
genomen. 

- Hij verwijst vervolgens de mensen per gezin of alleen door naar de coördinator in 
de kerkruimte, waarbij hij erop let dat de juiste afstand blijft gewaarborgd. 

-  
De coördinator in de hal aan de westzijde 

- Deze coördinator staat of zit in de hal en neemt het ingevulde formulier van de 
binnenkomende kerkgangers in ontvangst. 

- Hij kijkt vervolgens of er geen van de gestelde vragen is aangekruist. Is dat wel 
zo, dan mag de persoon, c.q. het gezin niet binnengelaten worden. 

- Is er niets aangekruist, dan controleert hij of het formulier verder volledig is 
ingevuld (naam, straat en namen alle meekomende gezinsleden met 
geboortedatum). 

- Heeft de binnenkomer geen formulier bij zich dan dient dit ter plaatse te worden 
ingevuld en vervolgens gecontroleerd. In beide ingangsportalen is hiervoor een 
tafel geplaatst waarop blanco formulieren liggen en een hoeveelheid pennen 
t.b.v. het invullen. 

- De coördinator let verder op of de juiste afstand tussen de personen in acht 
wordt genomen en corrigeert dat zo nodig. Er zullen daardoor mogelijk mensen 
buiten, ook op afstand, moeten wachten. 

 
De coördinator/koster onder het orgel 

- De coördinator in de kerkruimte staat voor het orgel en wijst, met in acht name 
van de regels, een plaats aan in de buurt van het orgel of verwijst door naar de 
coördinator/diaken achter in de kerkzaal. 
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De coördinator/diaken in het nieuwere gedeelte van de kerkruimte  
- Deze coördinator wijst de naar hem doorverwezen personen een plaats aan of 

verwijst hen door naar de westelijke helft van de galerij. 
 
De coördinatoren op de galerij  

- Zij wijzen de personen die de galerij opkomen een plaats beginnende aan de 
voorzijde.  De galerij is vanaf 1 augustus zowel vanaf de west- als de oostzijde 
toegankelijk. In principe worden de personen die de galerij aan de westzijde de 
betreden ook aan de westzijde geplaatst, evenzo worden degenen die de galerij 
aan de oostzijde de betreden aan de oostzijde geplaatst. 

 
De coördinator/BHV-er in de hal aan de oostzijde 

- Deze coördinator staat of zit in de hal en neemt het ingevulde formulier van de 
binnenkomende kerkgangers in ontvangst. 

- Hij kijkt vervolgens of er geen van de gestelde vragen is aangekruist. Is dat wel 
zo, dan mag de persoon, c.q. het gezin niet binnengelaten worden. 

- Is er niets aangekruist, dan controleert hij of het formulier verder volledig is 
ingevuld (naam, straat en namen alle meekomende gezinsleden met 
geboortedatum). 

- Heeft de binnenkomer geen formulier bij zich dan dient dit ter plaatse te worden 
ingevuld en vervolgens gecontroleerd. In beide ingangsportalen is hiervoor een 
tafel geplaatst waarop blanco formulieren liggen en een hoeveelheid pennen 
t.b.v. het invullen. 

- De coördinator let verder op of de juiste afstand tussen de personen in acht 
wordt genomen en corrigeert dat zo nodig. Er zullen daardoor mogelijk mensen 
buiten, ook op afstand, moeten wachten. 

 
De koster of BHV-er in de hal aan de oostzijde 

- Deze persoon zorgt ervoor dat de binnenkomer de handen ontsmet bij de 
ontsmettingszuil en attendeert zo nodig op het inleveren van het formulier. 

- Verder ziet hij erop toe dat jassen, paraplu’s, enz. mee de kerkruimte in worden 
genomen. 

- Hij verwijst vervolgens de mensen per gezin of alleen door naar de koster 
coördinator in de kerkruimte, waarbij hij erop let dat de juiste afstand blijft 
gewaarborgd. 

 
De koster/coördinator in het nieuwere gedeelte van de kerkruimte  

- Deze coördinator wijst de naar hem doorverwezen personen een plaats aan in 
het nieuwere gedeelte van de kerkruimte of verwijst hen door naar 
koster/coördinator voor de herenbank of naar de oostelijke helft van de galerij. 

 
De koster/coördinator voor de herenbank  

- Deze coördinator wijst de naar hem doorverwezen personen een plaats aan in 
het in of rond de herenbank. 

 
Volgorde van het aanwijzen van de plaatsen 

- Bij het aanwijzen van de plaatsen zal worden begonnen met het  zoveel mogelijk, 
in de gemarkeerde banken, laten doorschuiven tot aan het middenpad, c.q. naar 
de muurzijde van de banken.  

- Daarna worden de banken verder opgevuld, met in acht name van de vereiste 
afstand van anderhalve meter tussen de gezinnen/personen. 
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- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling, én tot volwassenen, geen 1,5 
meter afstand te houden.  

- Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, 
maar wel tot personen boven de 18 jaar van een ander gezin.  

- In het gedeelte rond de preekstoel worden geen plaatsen aangewezen. Dit in 
verband met de opstelling van meezingende kerkgangers waarvoor een vrije 
ruimte van minimaal drie, maar beter vijf meter moet worden vrijgehouden. 

- De aangemelde zangers krijgen bericht wanneer zij mogen zingen met opgave 
van de plaats die door hen kan worden ingenomen. 

 
Bij het uitgaan van de kerk 

 
- Bij het uitgaan van de kerk worden alle buitendeuren geopend. 
 
- De coördinatoren in de kerkruimte stellen zich op bij de bank het dichtst bij een 

uitgang. Ze geven deze bank vrij en wachten tot de kerkgangers ver genoeg 
verwijderd zijn voor ze de volgende bank vrij geven. 

 
- Aan de westzijde begint de ene coördinator ter hoogte van de stoelen met 

vrijgeven. 
 
- De coördinator in het nieuwere gedeelte stel zich op bij de eerste bank na de 

nooduitgang aan de westzijde.  
 

- De coördinator op de galerij aan de westzijde houdt de mensen aan de westzijde 
op de galerij. Na het verlaten van de banken op de begane grond kunnen de 
mensen van de westzijde van de galerij op de vereiste afstand de kerk via 
nooddeuren aan de westzijde verlaten.  

 
- Aan de oostzijde zal een coördinator de kerkgangers bank voor bank via het 

oostportaal de kerk laten verlaten. 
 
- De coördinator voor de herenbank andere coördinator door de uitgang achter de 

herenbank. 
 

- De coördinator op de galerij aan de oostzijde houdt de mensen aan de oostzijde 
op de galerij. Na het verlaten van de banken op de begane grond kunnen de 
mensen van de oostzijde van de galerij op de vereiste afstand de kerk via het 
oostportaal verlaten.  

-  
- Pesonen of gezinnen die kinderen bij de oppas moeten halen wachten op 

voldoende afstand tot de overige kerkgangers het gebouw hebben verlaten en 
gaan op vereiste afstand via de binnentrap naar het Onderkomen, waar ze de 
daar voorgeschreven route volgen. 

-  
- De coördinatoren, die voor de dienst in de ingangportalen waren opgesteld, 

kunnen toezicht houden op de doorstroming en het houden van de juiste afstand 
van de bezoekers in het portaal en het kerkplein. 

 
Onderlinge wijzigingen in de opstelling zijn mogelijk. 
 

Rafel Oskamp, 30 juni 2020, gewijzigd 7 juli 2020, gewijzigd 8 / 24 aug. 2020 
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Bijlage 2

 


