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2 Doel en functie van dit gebruiksplan  

2.1 Doelstelling in het algemeen 

Met dit gebruiksplan willen we: 

● Bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Als 

gemeente willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen; 

● Bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren;  

● Volop gemeente zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen 

verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de 

wereld te staan. 

 

2.2 Functies van dit gebruiksplan 

1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de 

zogenoemde controlefase van de coronacrisis;  

2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van 

samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren; 

3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen 

binnen en buiten onze gemeente; 

4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw 

aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de 

veiligheidsregio. 

2.3 Reserveren 

Vanaf 1 juli 2020 mag er een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij 

(religieuze) bijeenkomsten mits de 1,5 meter onderling gehandhaafd wordt en 

mensen van te voren gevraagd wordt of ze symptomen van Covid-19 vertonen 

(triage). Voor bijeenkomsten zonder triage blijft een limiet gelden van maximaal 

100 mensen binnen. Tevoren reserveren is nodig als er meer dan 100 personen 

worden ontvangen binnen of als je anders niet kunt waarborgen dat 1,5 meter 

onderlinge afstand wordt gehouden. We gebruiken deze periode als oefenperiode 

waarin we evalueren en bijsturen.  

 

Reserveren voor de diensten kan via onze website via een speciaal daarvoor 

ingerichte pagina https://reserveren.beth-el.nl (met dank aan expertise van 

Andre Sierink van de Christelijk Gereformeerde Kerk). De voorwaarden staan in 

https://reserveren.beth-el.nl/regels-kerkbezoek (Dit is naar verwachting te 

gebruiken vanaf maandag 29-6-2020).  

 

2.4 Algemene afspraken 

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het 

kader van onze doelstelling: 

● Anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde 

huishouden behoren; 

● Mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, 

samen met anderen uit hun huishouden;  

● De samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing 

en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid/het 

RIVM: 

● Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, 

evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit 

gebruiksplan regelmatig actualiseren. 

 

https://reserveren.beth-el.nl/
https://reserveren.beth-el.nl/regels-kerkbezoek
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3 Gebruik van het kerkgebouw 

3.1 Start diensten  

Uitgangspunt is een start per zondag 5 juli 2020 waarin we gedurende de periode tot 

aan 1 september 2020 willen gaan kijken hoe het verdere verloop van onze diensten 

kan zijn naar de toekomst toe. Mochten er in de maanden juli en augustus 

mogelijkheden zijn om op te schalen of noodzakelijke redenen zijn om af te schalen, 

dan zullen we blijven onderzoeken en zo nodig bijsturen.  

 

3.1.1 Aanvangstijd dienst 

De zondagsdienst zal om 10.00 uur aanvangen. Wij blijven ook online de diensten 

uitzenden.  

 

3.2 Gebruik kerkzaal en bijtrekzaal 

 

3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal en bijtrekzaal 

Alle stoelen worden geplaatst in de gebruikelijke (voor corona) opstelling. Dus kerkzaal 

en bijtrekzaal worden ingericht met alle stoelen. We gaan ervan uit dat iedereen de 

richtlijnen kent die er in onze maatschappij gelden ten aanzien van het coronavirus en 

rekenen op een ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid in het bewaren van 1,5 m 

afstand van mensen die niet tot dezelfde huishouden behoren. We starten met 

maximaal 60 bezoekers, exclusief de medewerkers.  

 

Gelet op de beschikbare ruimte zouden we in kerkzaal en bijtrekzaal op basis van 

individuen 45 plaatsen kunnen realiseren. Rekening houdende met personen uit 

dezelfde huishouding, gaan we eerst voor maximaal 60 bezoekers exclusief 

medewerkers. We kiezen er dus niet voor om stoelen apart te duiden ten aanzien van 

wel/niet beschikbaar en halen geen stoelen weg om tot 60 zitplaatsen te komen omdat 

dit ook weer lastig werkt t.a.v. mensen uit dezelfde huishouding. Indien de praktijk 

anders uitwijst, sturen wij bij.  

 

3.2.2 Overzicht normale capaciteit en aangepaste capaciteit zalen 

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 

1 juli 

Kerkzaal en 

bijtrekzaal 

Kerkdiensten en 

gemeentevergaderingen 

325 zitplaatsen 

Idem. Alleen zullen er 

maximaal 60 bezoekers 

worden toegelaten excl. 

medewerkers 

Consistorie/werk- 

kamer 

voorganger  

 

Raad en medewerkers voor de 

dienst/vergaderzaal voor o.a. 

kerkenraad 8 tot 15 personen 

Idem  

Grote zaal 

(koffiezaal) 

 

KingKids (2 leiders en ca 10 

kinderen) en koffiedrinken na de 

dienst (ca 40 tot 70 personen) 

Koffiedrinken na de 

dienst (met 

ontmoetingsruimte/hal 

en buiten) 

Crèche- en 

peuterruimtes 

 

1 zaal crèche (2 a 3 leiders en 1 

tot 8 kinderen) 

1 zaal peuters (2 leiders en 4 tot 

10 kinderen) 

Idem 
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The Base Jeugdwerk tot max 20 personen. 

Zondags voor KingKids (2 leiders 

en max 10 kinderen) 

Zondags alleen te 

gebruiken voor KingKids 

alle groepen.  

 

4 Concrete uitwerking  

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

4.1.1 Routing 

Er worden geen looproutes gemarkeerd. Dit mede vanwege max 60 personen en 

omdat wij verwachten dat de bezoekers een eigen verantwoordelijkheid kennen en 

de weg weten in de kerk. 

 

Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

● De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven 

aan te raken; 

● Bij de voor- en achteringang staan desinfectiezuilen. In The Base staan 

desinfectie flesjes; 

● Het advies is om geen gebruik te maken van de garderobes (zal in de 

zomermaanden geen probleem zijn); 

● De dienstdoende leden van het ontvangstcomité houden toezicht op het feit of 

bezoekers een zitplaats kiezen rekening houdend met 1,5 meter afstand. Zij zijn 

goed herkenbaar d.m.v. een batch.  

Verlaten van de kerk 

● Iedereen wordt verzocht de kerk met gepaste afstand te verlaten en opstopping 

te vermijden; 

 

4.1.2 Toiletgebruik  

Bezoekers worden verzocht zo min mogelijk gebruik te maken van de toiletten.   

 

4.1.3 Reinigen en ventileren 

De koster(s) van dienst wordt gevraagd zoveel mogelijk te ventileren en voor en na 

afloop van de dienst deurklinken en toiletten te reinigen. De wekelijkse schoonmaak zal 

ook weer worden opgestart.   

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 

 

Avondmaal 

Wij maken gebruik van cupjes en matzes. 

Doop 

Binnen de geldende regels kan gedoopt worden.  

 

4.2.1 Zang en muziek 

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Er wordt binnenkort een uitslag 

verwacht van een (wetenschappelijk) onderzoek naar het effect van samenzang en 

coronabesmetting.  

 

4.2.2 Collecteren 

Het gebruik van collectezakken is niet mogelijk. Collecteren vindt plaats door middel 

van GIVT (app) en door middel van het overmaken naar de bankrekening van de 

gemeente. In de ontvangstruimte zullen twee schalen staan.  
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4.2.3 Koffiedrinken en ontmoeting 

We willen het voorlopig (als test) mogelijk maken na de dienst te praten onder het 

genot van een kop koffie of thee. Hiervoor kunnen de grote zaal, de ontmoetingsruimte 

en buiten worden gebruikt.    

 

4.2.4 Kinderoppas en kinderwerk 

Crèche en peuters in 1 zaal (één van de twee kinderzalen) . KingKids in The Base. 

Ouders brengen de kinderen rechtstreeks naar The Base.   

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 

Bezoekers kunnen zich aanmelden via een formulier op onze website. Leden, vrienden 

en gasten die niet van deze wijze van aanmelden gebruik willen of kunnen maken, 

kunnen dit (laten)regelen via de kring (vragen de opgave te regelen). Via de diverse 

communicatiekanalen zowel online als offline zal dit gecommuniceerd worden evenals 

de basisregels. 

 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

Leden, vrienden en gasten die behoren tot deze groepen bepalen zelf of zij de diensten 

willen bezoeken. Wel adviseren wij hen om extra voorzichtig te zijn en rekening te 

houden met de voorschriften van het RIVM op www.rivm.nl. 

 

4.4 Acties voor, tijdens en na de dienst 

 

wanneer wat wie 

 zaterdag  

avond ramen in de kerkzaal staan zoveel 

mogelijk open om te ventileren 

koster 

 zondag  

zondag 9:30 deuren van het gebouw open  

ventileren 

koster 

 toiletten en deurklinken reinigen  

9:30u gastheren/vrouwen aanwezig 

bezoekers wegwijs maken en corrigeren 

waar nodig t.a.v. 1,5 meter afstand 

gastheren/vrouwen 

9:00u techniek aanwezig, zorgen zelf voor het 

reinigen/desinfecteren van de 

apparatuur (desinfectie aanwezig) 

bediening, beeld en 

geluid 

9:30u muziekteam aanwezig muzikanten 

10:00u aanvang dienst  

11.15u Koffiedrinken (uitgifteluik, grote zaal en 

buiten (via karretje). Wellicht kunnen 

de kosters van dienst de 

koffieschenkers ondersteunen.  

Koffieschenkers van 

dienst 

11:15u afsluiting dienst en koffiedrinken  

 ventileren  

 reinigen: 

- stoelen en tafels 

- toiletten en deurklinken reinigen 

koster 

 reinigen mengtafel, microfoons, laptop techniekteam 

 zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 

open 

koster 

  

http://www.rivm.nl/
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5 Besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  

Dit gebruiksplan is door de raad vastgesteld.   

 

5.2 Communicatie 

Dit gebruiksplan wordt gedeeld met alle medewerkers die een rol/functie hebben met 

betrekking tot de diensten. Het uitnodigingsbeleid en de algemene huisregels worden 

gedeeld met gemeenteleden en -vrienden via de website (bij het opgaveformulier), de 

mededelingen, De Schakel en op diverse plaatsen in het kerkgebouw en The Base. Het 

gaat om de volgende algemene huisregels: 

 

● Indien u griepverschijnselen hebt, verkouden bent of koorts hebt of één van de 

gezinsleden, dan vragen wij u om geen gebruik te maken van de mogelijkheid 

om de dienst te bezoeken; 

● Indien u tot een risicogroep behoort, dan vragen wij u vriendelijk in overweging 

te nemen of u zich nu al gaat inschrijven om naar de kerkdienst te komen of nog 

even wacht tot u minder risico loopt; 

● Er is een ontvangstteam (herkenbaar aan een batch) om aanwijzingen te geven 

om de zaken op een goede manier te regelen en te stroomlijnen; 

● Gelieve anderhalve meter afstand te houden t.o.v. andere kerkgangers 

(huisgenoten mogen bij elkaar zitten); 

● Gelieve thuis naar het toilet te gaan om indien mogelijk geen gebruik te hoeven 

maken van het toilet in de kerk; 

● Graag bij binnenkomst de handen desinfecteren bij de desinfectiezuilen die bij 

de ingangen staan (met deze maatregel krijgen we alleen schone handen 

binnen); 

● Wij geven elkaar geen hand; 

● Wij zingen niet tijdens de dienst; 

● Iedereen neemt zijn jas mee de kerk in; 

● Koffiedrinken na de dienst is mogelijk. Hiervoor richten we de grote zaal in en 

kunt u buiten terecht; 

● Bij het verlaten van de kerk blijven wij afstand houden; 

● Wij (raad Beth-el) blijven de ontwikkelingen volgen via het RIVM en de overheid 

en zullen proberen net dat stapje extra te nemen om veilig te handelen.  
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6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen 

en bezoekwerk 

 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

Groepen kunnen met inachtneming van de geldende regels gebruik maken van het 

kerkgebouw en The Base en hebben hierin in principe een eigen verantwoordelijkheid en 

kunnen daarbinnen een eigen afweging maken. Hierover kan overleg plaatsvinden met 

br. Jaap Fidom en/of br. Tjalle ter Stege. Wij verwachten niet dat hier veel gebruik van 

zal worden gemaakt vanwege de vakantieperiode. Belangrijk is wel dat iedere groep de 

hygiënemaatregelen in acht neemt en zorgt dat alles weer schoon en netjes wordt 

achtergelaten.  


