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ALGEMEEN  

Basisregels versoepeling 

maatregelen Coronacrisis 

1. De kerk wil het virus niet verder verspreiden en het gemeenteleven 

gaande houden.  

2. De kerk houdt zich in het kader van gezondheid en veiligheid aan de 

richtlijnen van de overheid en het RIVM. 

3. Er wordt 1,5 meter afstand gehouden. De kerkgebouwen zijn daarop in-

gericht en hebben een gebruiksplan, vooralsnog is er geen gezamenlijke 

zang en blijven mensen met gezondheidsklachten thuis. Er is extra aan-

dacht voor schoonmaak. Extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare 

mensen en mensen boven de 70. 

Gebruiksplan 4. Dit gebruiksplan voor de hervatting van kerkdiensten is een nadere uit-

werking van het ‘Protocol Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkom-

sten’ d.d. 13 mei 2020 van de Protestantse Kerk in Nederland. 

5. Het gebruiksplan van de gemeente geldt voor alle activiteiten in en rond 

het kerkgebouw Kerkring 1 te Oude-Tonge.  

6. Predikanten, werkers in de kerk, vrijwilligers en bezoekers houden zich 

aan de voorschriften van het RIVM. 

Verantwoordelijkheid 7. De eindverantwoordelijkheid voor toepassing en naleving van het ge-

bruiksplan ligt bij de kerkenraad. 

KERKGEBOUW  

Wel/niet bezoeken kerk 8. Bij de ingang van de kerk wordt een duidelijke instructie opgehangen 

wanneer men wel of niet de bijeenkomsten mag bezoeken. Hiervoor 

zijn de meest recente voorschriften van het RIVM leidend. 

9. Bezoekers met een kwetsbare gezondheid en bezoekers van 70 jaar 

en ouder worden geadviseerd de kerkdiensten vooralsnog niet te be-

zoeken. 

Coördinatoren 10. Bij iedere bijeenkomst zijn minimaal drie coördinatoren aanwezig. 

Deze coördinatoren zien toe op naleving van de maatregelen die ge-

troffen zijn.  

11. Eén coördinator staat bij de ingang van de kerk, begroet de kerkgan-

gers, houd de aanwezigheid bij op een lijst en vraagt naar de gezond-

heid. 

12. Twee coördinatoren bevinden zich in het kerkgebouw.  Deze verstrek-

ken (zo nodig) informatie over en houden toezicht op naleving van de 

getroffen maatregelen binnen het kerkgebouw, zoals waar mensen 

wel/niet mogen zitten of lopen, hoe het gebruik van toiletten is gere-

geld enz. 

13. Coördinatoren zijn herkenbaar aan een badge. 

Aantal kerkgangers 14. Het aantal kerkgangers dat aanwezig mag zijn, is beperkt door de 1,5 me-

ter afstand regel. Dit betekent dat er maximaal 130 mensen in de kerk 
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aanwezig zijn waarbij de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Het 

betreft hier het aantal bezoekers, dus exclusief koster, coördinatoren, or-

ganist, predikant, ouderling van dienst, broeder die afkondigingen doet 

en een diaken. 

Registratie kerkgangers 15. Om te voorkomen dat er teveel kerkgangers aanwezig zijn, zal gewerkt 

worden met registratie van de kerkgangers.  

16. Kerkgangers hoeven zich niet vooraf aan te melden (behoudens bijzonde-

re diensten). Men is gewoon welkom. 

17. De coördinator bij de ingang registreert de bezoekers.  

Logistiek 18. In de kerk is met duidelijke aanwijzingen zichtbaar welke paden, ingan-

gen en uitgangen gebruikt moeten worden. 

19. Een beknopte versie van het gebruiksplan is te vinden op de website. 

20. De garderobe wordt tot nader bericht niet gebruikt. 

21. Twee deuren in de koorpui blijven standaard openstaan, om onnodig 

deurcontact te vermijden en het doorwaaien van de kerk te bevorderen. 

22. Tijdens het consistoriegebed zijn de beide deuren van de consistorieka-

mer gesloten. 

Hygiëne 23. De kerk wordt na elke ochtenddienst gereinigd, waarbij bijzondere aan-

dacht is voor contactoppervlakken, zoals het afnemen van banken, deur-

klinken, lessenaar, microfoons.  

24. Bij de ingang van de kerk zijn desinfecterende middelen aanwezig, waar-

mee elke bezoeker zijn handen dient te desinfecteren. 

25. De contactoppervlakken op het orgel (registers, toetsen, bank e.d.) wor-

den tussen de diensten door de organisten gereinigd met desinfecteren-

de middelen. 

26. Minimaal een half uur vóór en een half úúr na elke dienst worden de bui-

tendeuren opengezet zodat het kerkgebouw kan doorwaaien (mits het 

weer het toelaat). 

Gebruik toiletten 27. Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt wor-

den. Toiletten dienen na afloop van de ochtenddienst te worden schoon-

gemaakt. 

28. Bij de ingang naar de toiletten zijn desinfecterende middelen aanwezig, 

waarmee men zowel voor als na het toiletbezoek verplicht zijn handen 

moet desinfecteren. 

29. In de toiletten zijn papieren handdoekjes aanwezig om de handen mee af 

te drogen en hygiënedoekjes voor het reinigen van de toiletbril door be-

zoekers alsmede een prullenbak om deze in te deponeren (niet in het toi-

let!). 

Koffiedrinken na de 

dienst 

30. Het koffiedrinken na de dienst zal vooralsnog niet plaatsvinden in af-

wachting van nadere adviezen van de Protestantse Kerk. 

Diakonia en Aktivia 31. De verenigingsgebouwen worden gebruikt voor kerkelijke activiteiten 

(zoals de crèche), waarbij de gebruiksplannen van de diaconie dienen te 

worden nageleefd.  

KERKZAAL  

Gebruik kerkzaal 32. Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te 

worden. Daarvoor worden er van elke drie banken twee banken afgeslo-

ten voor gebruik. Te gebruiken banken worden gemarkeerd. 

33. De kerk wordt van achter naar voren gevuld met kerkgangers. Banken 

worden vanuit het midden naar de gangpaden gevuld. 

34. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 
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35. Zitplaatsen direct aan het gangpad worden vrijgehouden.  

Betreden kerkzaal 36. Kerkgangers betreden de kerk alleen via de hoofdingang. De dienstdoen-

de coördinatoren zien toe op het houden van de afstand tussen de kerk-

gangers en het naleven van de genomen maatregelen. 

Verlaten kerkzaal 37. Bij het beëindigen van de eredienst verlaten de bezoekers vak voor vak, 

rij voor rij de kerk en van voor naar achter, met inachtneming van 1,5 

meter tussenruimte. 

38. Beide uitgangen (hoofdingang en kleine deur) worden gebruikt, waarbij 

vanaf de preekstoel gezien de linkerhelft de kerk via de hoofdingang ver-

laat (maar buiten niet via het kerkpad linksaf mag gaan) en de rechter-

helft via de kleine deur (maar buiten niet via het kerkpad rechtsaf mag 

gaan). Elkaar passerende stromen op het kerkpad zijn niet toegestaan. 

KERKDIENST  

Zingen  39. De kerkenraad ziet zingen als een wezenlijk onderdeel van de eredienst. 

Per 30 augustus kan in de ochtenddienst in de voorste bank rondom de 

preekstoel gezongen worden. De rest van de kerk zingt dan niet. In de 

avonddienst mag de volledige kerk zingen en word in de 6 zangmomen-

ten maximaal 1 couplet gezongen. 

40. Kerkgangers dienen Bijbels en liedbundels Weerklank zoveel mogelijk zelf 

mee te nemen. Indien nodig liggen Bijbels en liedbundels bij de ingang 

van de kerk. De Bijbels en bundels worden verdeeld in een partij voor ‘s 

morgens en één voor ’s avonds, zodat  een Bijbel of liedbundel maar één 

keer per zondag wordt gebruikt.  

Collecteren 

 

 

 

 

41. Het is vooralsnog niet mogelijk om de doorgeefcollectezakken te gebrui-

ken. Zolang dit niet mogelijk is, blijft de huidige werkwijze gehandhaafd 

met: 

a. GiVT-app 

b. Per bank overmaken 

c. Collecte-bonnen in een collecte-emmer 

d. Via envelop in brievenbus in Aktivia 

Kinder oppas 42. In verenigingsgebouw Aktivia wordt voor de morgendienst kinderoppas 

aangeboden volgens het Gebruiksplan Aktivia. 

Doopbediening 43. De kerkenraad ziet het ambt van predikant als een contactberoep, waar-

bij de 1,5 meter afstand in bepaalde situaties (dopen, zegenen etc.) klei-

ner kan zijn. De vereiste hygiënemaatregelen zullen daarbij in acht wor-

den genomen. 

Bijzondere diensten 44. In geval van bijzondere diensten zoals huwelijks-, rouw-, bevestigings- en 

belijdenisdiensten gelden dezelfde voorwaarden als in dit gebruiksplan 

opgenomen. 

45. Aanvullend geldt daarbij dat het vermijden van lichamelijk contact extra 

belangrijk is. Denk daarbij aan: 

- het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking 

- de aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten; hij of zij is 

via de uitvaartbranche geïnformeerd 

   


