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ALGEMEEN  

Basisregels 1. De kerk houdt zich in het kader van gezondheid en veiligheid aan de richtlijnen en protocollen 
van de overheid, het RIVM, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Protestantse Kerk 
in Nederland. 

Gebruiksplan 2. Dit gebruiksplan is van toepassing op alle samenkomsten en activiteiten in het koor van de 
kerk, die niet vallen onder de noemer ‘kerkdienst’. 

Verantwoordelijk-
heid 

3. De eindverantwoordelijkheid voor toepassing en naleving van dit gebruiksplan ligt bij het Col-
lege van Kerkrentmeesters. 

4. De verantwoordelijkheid voor naleving van de regels tijdens een bijeenkomst ligt bij de leiding 
cq voorzitter van de bijeenkomst. 

VERGADERINGEN  

Reserveringen  5. Vergaderingen en andere samenkomsten moet vooraf worden aangemeld bij de beheerder 
van de kerkelijk gebouwen (beheerder@hervormdoudetonge.nl). 

Veiligheidsmaatre-
gelen 

6. Bezoekers met gezondheidsklachten (verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, 
koorts, verlies van reuk of smaak) blijven thuis en nemen geen deel aan vergaderingen en 
andere activiteiten in het koor van de kerk. Dit geldt ook als huisgenoten klachten hebben 
of in afwachting zijn van de uitslag van een COVID-19-test. 

7. Bij binnentreden van het gebouw worden de handen gedesinfecteerd met de beschikbare 
middelen (desinfectiezuil, handgel). De desinfectiezuil wordt door de eerste bezoeker 
aangesloten met de stekker in de wandcontactdoos. 

8. Het gebruik van het toilet wordt tot een minimum beperkt. 
9. Voor gebruik van het toilet worden de handen gedesinfecteerd en na gebruik van het 

toilet worden de handen gewassen (20 seconden met water en zeep) en goed gedroogd 
én opnieuw gedesinfecteerd. 

10. In het gebouw wordt 1,5 meter afstand van anderen bewaard, ook bij binnenkomst en 
weggaan. 

11. Overige RIVM-richtlijnen worden opgevolgd, o.a. [a] hoest en nies in de elleboog, [b] ge-
bruik papieren zakdoekjes, [c] schud geen handen, e.d. 

Catering 12. Gebruik van koffie en thee is toegestaan en dient zelf bereid te worden. Koffiezetapparaat en 
waterkoker worden na gebruik schoon teruggezet. 

13. Gebruikte papieren bekers, thee-, koffie- en melkzakjes worden weggegooid in de daar-
voor bestemde afvalbak. 

Zingen 14. De richtlijnen met betrekking tot zingen tijdens bijeenkomsten is identiek aan wat in de zon-
dagse eredienst mogelijk is. Dat wil zeggen dat, als zondags niet door iedereen gezongen mag 
worden, dit doordeweeks tijdens bijeenkomsten in het koor ook niet is toegestaan. 

Betreden kerkzaal 
en consistorie 

15. De koorpui en de consistorie dienen gesloten te blijven in verband met behoud van warmte 
in het koor. 

16. Betreden van de kerkzaal is niet toegestaan, behoudens als daarvoor door de beheerder van 
de gebouwen of het College van Kerkrentmeesters vooraf toestemming is gegeven. Aanwij-
zingen dienen te worden opgevolgd. 

Reiniging 17. Na afloop van de vergadering of bijeenkomst worden de contactoppervlakken (stoelleunin-
gen, koffiezetapparaat en waterkoker, deurklinken, gebruikt toilet e.d.) door de gebruikers 
gedesinfecteerd met daarvoor gereedstaande desinfectiemiddelen. Een beknopte instructie 
is beschikbaar in de emmer met desinfectiemiddelen. 

 

 

 


