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Wegens de coronamaatregelen en de verruiming ervan is het weer mogelijk om diensten 
te houden vanaf 1 juli met 100 personen exclusief medewerkers. Met inachtneming van 
de regels die het RIVM aanlevert en de adviezen van de landelijke kerk.  
 
Om de diensten in goede orde en volgens te nemen maatregelen te houden is dit 
gebruiksplan opgesteld. 
 
Bij het opstellen van dit gebruiksplan zijn we ons bewust van het feit dat er geen 
voorbeelden zijn hoe dit uitgewerkt moet worden en we allemaal in een nieuwe situatie 
terecht komen. Dit betekent dat dit plan een ‘levend document’ is wat aangepast kan en 
zal worden naar aanleiding van de ervaringen die opgedaan worden. Daarnaast is het 
niet mogelijk alles 100% af te dekken en zullen er situaties zijn waar naar bevinden 
gehandeld moet worden. Deze verantwoordelijkheid ligt op dat moment bij de 
coördinatoren van dat moment en kunnen later geëvalueerd worden.  
 
Aan alle betrokkenen wordt, naar aanleiding van bovenstaande, gevraagd zich hiernaar 
te schikken en te beseffen dat we ons momenteel in een ‘experimentele’ fase bevinden. 
 
Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Geldende maatregelen-richtlijnen 
 Plaats(en) van samenkomst 
 Coördinatie 
 Reserveringsmethode 
 Zingen tijdens de dienst 
 Collecten 
 Ontsmettingsmaatregelen 
 Verkeersroutes 
 Oppas voor kinderen in De Hoeve 
 Sacramenten  

 
 
 
Let op: deze voorschriften kunnen worden bijgesteld. Het is van belang dat de maatregelen 
vanuit de overheid gevolgd worden. De richtlijnen van de Protestantse Kerk worden daar 
voortdurend op aangepast.  
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Geldende maatregelen -richtlijnen: 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is een protocol verspreid. Daarnaast 
gelden de RIVM richtlijnen en de noodverordening COVID-19 11 mei 2020. 
 
Vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 personen aanwezig zijn exclusief medewerkers. Wel 
is daarbij verplicht om minimaal 1,5 meter onderlinge afstand te waarborgen. Als het 
gebouw daar te klein voor is, geldt het maximaal aantal op basis van die 1,5 meter regel. 
Dit betekent dat circa 90 gemeenteleden in de kerk plaats kunnen nemen en circa 60 in 
De Hoeve. (dit afhankelijk van de samenstelling i.v.m. gezinnen die bij elkaar mogen 
zitten) 
 
RIVM richtlijnen geven aan om  thuis te blijven bij de in de richtlijnen genoemde 
gezondheidsklachten en omstandigheden. Bij ontmoetingen moet er gevraagd worden of 
men deze richtlijnen in acht neemt. Tevens dient de als kwetsbare groep benoemd door 
RIVM de mensen van 70+ met de nodige voorzichtigheid benaderd te worden. 
De PKN adviseert om alleen als gebouw en ventilatie zich ervoor lenen om 
gemeentezang te hebben, daar de verspreiding tijdens het zingen een verhoogde kans 
geeft.  Tevens zijn er adviezen rondom het Heilig avondmaal en de Heilige doop. 
 
Er moet sprake zijn van een reserveringsmethode, ontvangst bij de ingang, vraag naar de 
gezondheid (RIVM) en plaatsing van de bezoekers, looproutes en reiniging.  
Iedere bezoeker dient zich te houden aan bovenstaande. Bij de uitnodigingen worden de 
maatregelen gevoegd . 
 
Plaats(en) van Samenkomst: 
De  erediensten worden in het kerkgebouw gehouden  en zijn, vanaf 1 juli in De Hoeve te 
volgen via beeld en geluid De online-uitzending en de kerkradio blijven actief. Het 
kerkgebouw en De Hoeve kennen 2 mogelijkheden van ingang en uitgang. Dit is nader 
uitgewerkt bij verkeersroutes. 
 
Reserveringsmethode: 
Middels een uitvraag door de wijkbroeders is er een lijst met de volgende kenmerken: 
Kerk ja/nee, Aantal personen, Morgen/avond/geen voorkeur, Om/om i.v.m. de kinderen. 
Uit die gegevens is per  dienst een lijst samengesteld met mensen die uitgenodigd 
worden.   
 
Daar gezinnen wel bij elkaar mogen zitten, zonder 1,5 meter afstand is het plaatsen van 
de mensen maatwerk per dienst. Voor het regelen van de planning en aanmelden voor 
de erediensten is een apart mailadres beschikbaar: reserveren@hervormdhaaften.nl  
 
  

mailto:reserveren@hervormdhaaften.nl


Hervormde Gemeente Haaften 
     

Gebruiksplan kerkelijke gebouwen  
i.v.m. maatregelen Covid19 – revisie: 5 september 2020 

 

                                                  
 

Pagina 3 van 5 
 

Aanwezigheid tijdens de dienst: 
Tijdens de diensten in juni zijn de volgende personen als “medewerkers” aanwezig: 

- Predikant die een contactberoep heeft volgens de richtlijnen. (dit met oog op het 
bedienen van de sacramenten). 

- 1 of meerdere ouderlingen (-kerkrentmeester) per gebouw 
- 1 of 2 diakenen per gebouw 
- 1 koster in de kerk, die tevens coördinator is  
- 1 kerkenraadslid/kerkrentmeester als coördinator per gebouw 
- 1 organist 
- 1 bediener van de techniek  

Naast deze medewerkers zijn er tot 100 personen in de kerk en 60 personen in De 
Hoeve aanwezig, zoals eerder vermeld in dit gebruiksplan. 
 
Coördinatie: 
Om alles in goede banen te leiden en mensen te verwelkomen, zullen er per dienst 2 
coördinatoren in de kerk en 1 coördinator in De Hoeve aanwezig zijn die de taak hebben 
van ontvangst bij de deur, het stellen van de vragen naar de gezondheid en het geven 
van aanwijzingen waar men plaats kan nemen. Hiervoor wordt een schema opgesteld en 
een instructie gegeven. De coördinatoren zijn herkenbaar voor de kerkgangers middels 
een gekleurd (blauw) hesje. Tevens wijst de coördinator op de ontsmetting voordat de 
het gebouw betreden wordt.  
 
Ontsmettingsregels: 
Bij binnenkomst van  het gebouw dient men de handen te ontsmetten. De coördinator 
heeft hier een aanwijzende rol. Na de dienst worden door de coördinatoren  de banken, 
de preekstoel,  de deurklinken, de collectezakken, de microfoon en de lessenaar 
afgenomen. Tevens dient het toilet gereinigd te worden. Tevens worden de gebouwen 
voor en na de dienst geventileerd door de deuren een tijd open te houden 
 
Verkeersroutes: 
Om de kerkgangers duidelijkheid te geven waar ze mogen zitten zal de coördinator een 
aanwijzing geven. De kerkgangers krijgen een instructie van de coördinatoren bij het 
verlaten van de gebouw. 
 
De kerk kent 2 mogelijkheden van ingang en uitgang. Deze dienen optimaal benut te 
worden om zo de binnenkomende stromen en uitgaande stromen goed te laten 
verlopen.  Binnenkomen kan via de hoofdingang en dan de kerk vullen, zodanig dat men 
elkaar niet passeert binnen de 1,5 meter.  
Bij het verlaten van de kerk gaat linkervak via linkermuurzijde naar consistorieuitgang. 
Het rechtervak gaat via rechtermuurzijde naar de hoofdingang de kerk.  
 
In De Hoeve komt men binnen via de hoofdingang en wordt verlaten via de 
achteruitgang op aanwijzing van de coördinator. 
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Gebruik van de garderobe en  het toilet: 
Het gebruik van de garderobe tijdens de diensten is niet mogelijk. De jassen etc. dienen 
door de gemeenteleden meegenomen te worden in het  gebouw is. Dit om te voorkomen 
dat gemeenteleden te dicht bij elkaar komen. Het gebruik van het toilet is eveneens niet 
mogelijk i.v.m. de hygiënemaatregelen. Bij de reservering/uitnodiging van de 
gemeenteleden zal dit expliciet vermeld worden. 
 
Zingen tijdens de dienst: 
Met ingang van zondag 30 augustus zijn we weer gaan zingen in de kerk. In De Hoeve zal 
er niet worden gezongen. Wel kiezen we ervoor om in de kerk ingetogen te zingen en dit 
is per mail van 28 augustus aan de gemeenteleden meegedeeld. Gemeenteleden die 
moeite hebben om tijdens het zingen in de kerk te zijn, zijn gewezen op de mogelijkheid 
om dan in De Hoeve plaats nemen. De taak van de voorzangers is per dezelfde datum 
vervallen.  
 
Collecteren: 
De collecten worden na de dienst gehouden aan de uitgangen. De zakken worden in de 
standaard geplaatst. Doordat de coördinator de aanwijzing geeft  dat de bank of stoel 
verlaten mag worden, is de afstand van 1,5 meter gewaarborgd.  Daarnaast blijft de 
mogelijkheid van digitale collecten openstaan via de website van de kerk. 
 
Oppas voor kinderen in De Hoeve. 
De oppas zal met ingang van zondag 6 september 2020 weer worden opgestart. De basis 
richtlijnen zijn van toepassing, alsmede en de richtlijnen inzake brengen en halen van 
kinderen, het verblijf in De Hoeve zijn samengevat in een tweetal documenten. Het 
eerste document bevat de richtlijnen van de landelijk kerk. Het tweede document is 
opgemaakt specifiek voor de plaatselijk situatie in Haaften. Deze 2 documenten behoren 
bij dit gebruiksplan.  
 
Sacramenten: 
Vanaf 30 augustus 2020 zal er weer de gelegenheid zijn om Doop en Heilig Avondmaal te 
houden. Desinfectiemiddelen zijn in de nabijheid geplaatst.   
 
Doop : Voorafgaand aan de bediening van de Doop en na afloop zal de voorganger zijn 
handen desinfecteren. Omdat de predikant als contactberoep is aangemerkt zal tijdens 
het dopen de 1,5 meter norm niet gehandhaafd worden.  
 
Heilig Avondmaal : Met inachtneming van de RIVM voorschriften zal het Avondmaal 
worden gehouden op 1,5 meter afstand van elkaar. Wijn in aparte bekertjes die niet 
worden aangereikt, maar die mensen zelf pakken. Stukjes brood zullen mensen zelf van 
een schaal pakken. Losse bekertjes en schaal met brood zullen worden neergezet op de 
tafel en op een voorraadtafel. Het Avondmaal zal op de betreffende zondag zowel in de 
morgendienst als in de avonddienst worden gehouden.   
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