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Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 
gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking 
van deze richtlijnen. Verantwoordelijk beheerder en aanspreekpunt namens de kerkenraad is 
Annemargreet Stigter.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra 
hier aanleiding voor is.
Het kerkgebouw wordt buiten de kerkdiensten ook verhuurd via Binnenstadskerken. Over de 
(praktische) maatregelen en eventuele wijzigingen wordt regelmatig afgestemd met deze 
organisatie.
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1 Doel en functie van dit gebruiksplan

1.1 Doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:

 Bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een 
vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerkelijke gemeente willen wij daarin onze 
verantwoordelijkheid nemen;

 Bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed 
doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;

 Volop kerk zijn vanuit ons kerkgebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding 
blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

1.2 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 wij op basis hiervan informeren;
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.
  
1.3 Aantal bezoekers
            Vanaf 1 juli mag een onbeperkt aantal personen de kerkdiensten bezoeken tot wat 
            maximaal haalbaar is met 1,5 meter onderlinge afstand.

1.4 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 en de 
vanuit landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;

 Op de hoogte blijven van ontwikkelingen een aanwijzingen. We leren, evalueren en 
stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we met de kerkenraad dit gebruiksplan 
regelmatig actualiseren.
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2 Gebruik van het kerkgebouw

2.1 In het kerkgebouw van de ELGG vindt in principe elke zondag één dienst plaats.
2.1.1 De aanvangstijd van de zondagochtend dienst is, net als in de normale situatie, om 
             10 uur ’s ochtends.
             De aanvangstijd van de incidentele middagdienst (vesper) is, net als gewoonlijk, om 
             17.00 uur ‘s middags.

2.2 Gebruik kerkzalen

2.2.1 Plaatsing in kerkzaal
             De kerkzaal is een nagenoeg vierkante ruimte met aan drie zijden twee of drie rijen 
             banken. 
             In het middendeel van de ruimte, tegenover het podium en de kansel, staan rijen met 
             stoelen. Deze kunnen zowel los als aan elkaar gekoppeld opgesteld worden. De 
             stoelen zijn verplaatsbaar, het middendeel kan dus flexibel worden ingedeeld. 
            Afhankelijk van het aantal bezoekers en rekening houdend met 1,5 meter afstand.
            Boven zijn twee galerijen waarvan één met banken en één met gekoppelde stoelen.

2.2.2 capaciteit in een anderhalve meter situatie
Afhankelijk van het aantal personen uit één huishouden kunnen er tussen de 20 en 
29 doch maximaal 38 personen in de ‘coronaopstelling’ worden verwelkomd. 
Rekening houdend met het gebruikelijke aantal kerkbezoekers in de normale situatie 
op een gewone zondag kunnen we in principe alle belangstellenden verwelkomen. 
Aanmelding vooraf is echter gewenst. Via deze registratie kunnen we mensen altijd 
bereiken in geval er na de dienst een mogelijk besmetting wordt geconstateerd. 
Bovendien kunnen we enkele plaatsen overhouden voor het verwelkomen van 
onverwachte gasten.

Bij bijzondere (muziek)diensten of kerkelijke feesten zal het aantal beschikbare 
             plaatsen onvoldoende zijn om iedereen te kunnen plaatsen. 
             Aanmelding vooraf is dan zeker noodzakelijk. De kerkenraad beslist wie er toegelaten 

kunnen worden.

2.2.3 normale capaciteit en aangepaste capaciteit
             
Zaal        Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 
juli

kerkzaal        kerkdiensten 200 zitplaatsen 24 enkele pers. op 1,5 meter
max 48 indien 2-pers. huish.
gemiddeld ws 29 pers. gemengd

excl. galerij  
KR- kamer        10 – 12 personen 6 personen  

Consistorie        6 – 8 personen 3 personen (voorganger, OvD, 
          diaken

Domineeskamer    3 – 5 personen 3 personen  (idem) 



3 Concrete uitwerking

3.1 gerelateerd aan het gebouw

3.1.1 binnenkomst kerk en kerkzaal: via voordeur
 De mensen komen binnen door de openstaande buitenvoordeur en tussendeur, zodat 

men geen deurklinken of klapdeuren hoeft aan te raken.
 OvD of diaken begroet mensen, doet (zo nodig) triage en vraagt ze om direct door te 

lopen. Niet blijven praten of sociaal groeperen.
 OvD of diaken noteert de namen, (mobiel) telefoonnummer en eventueel adres (deze 

gegevens moeten 7 weken bewaard worden).
 In de voorhal staat een tafeltje met desinfecterend middel met verzoek hier handen te 

desinfecteren.
 Mensen kunnen in principe geen gebruik maken van de garderobe. Eventuele jassen 

etc. moeten ze mee nemen naar de kerkzaal. Alleen bij uitzondering kan de garderobe 
in de kerkzaal gebruikt worden.

 De liedboeken of ordes van dienst worden op de (gereserveerde) stoelen neergelegd. 
Deze kunnen na afloop blijven liggen.

 Bij de ingang van de kerkzaal wijst de koster de mensen een plaats aan. Mensen 
moeten de op de vloer aangegeven looproutes volgen.

verlaten van de kerkzaal en kerk: via hofje
 Mensen wordt in het welkomstwoord en/of na afloop van de dienst (na het afsluitend 

orgelspel) gevraagd per rij de kerk (na het op afstand begroeten van de predikant) te 
verlaten via de deur naar het hofje.

 Iedereen wordt nogmaals verzocht om niet in de hal met elkaar te blijven praten (geen 
groepsvorming binnen dus).

 Indien er koffie wordt geschonken kunnen de mensen via de Lutherzaalkant de foyer 
in gaan, daar koffie van de bar pakken en het opdrinken in de kerkzaal, via de deur 
naar de kerkzaal.

3.1.2 Toiletgebruik
Toiletgebruik moet zoveel mogelijk beperkt worden. De toiletgroepen zijn afgesloten. 
Alleen het toilet in de voorhal en het invalidentoilet bij de keuken kunnen worden 
gebruikt. 
De looproute is: via de deur en gang Lutherzaal heen en door de foyer weer terug.
In de gang naar de keuken hangt een spiegel en er staat een STOP-bord. Bezet 
betekent: toilet is bezet, dus even wachten aan het begin van de gang. Mensen moeten 
zelf het bord op Bezet zetten en na afloop weer op Vrij.
Met het desinfecterend middel kan men vooraf de handen eerst schoonmaken. Ook na 
afloop weer, desgewenst.
In de toiletten staat ook desinfecterend middel en er liggen schoonmaakdoekjes. 
Mensen kunnen desgewenst het toilet en de kranen zelf even schoonmaken.

3.1.3 Reinigen en ventileren
Voor en na de dienst moeten de deurklinken en contactpunten (kerkzaal, 
domineeskamer, toiletten, kranen) ontsmet worden.
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Ook moeten de ruimtes flink geventileerd worden, zowel voor, zo mogelijk tijdens en 
tenslotte ook na de dienst (buitendeuren openzetten).
Ook de techniek (geluid) moet weer worden ontsmet (zie 3.4.3).

3.2. Gerelateerd aan de samenkomsten / diensten

3.2.1 Avondmaal

 Klaarzetten als gebruikelijk, maar met gedesinfecteerde handen en/of handschoenen.
 De bezoekers worden gericht, rij voor rij, uitgenodigd.
 Ouwel zelf afnemen van de schaal (met ontsmette handen), dopen in de wijn.

(Maren denkt hier nog over na, ev. grote schaal met apart liggende stukjes).
 Voorganger, ovd en diaken mondkapjes?

Doop

 Voorganger mag dopen zonder afstand te bewaren.

3.2.2 Zang en muziek

 Geen samenzang
 Voorzang 
 Ook andere muziek dan orgelmuziek (trompet etc)

3.2.3 Collecteren

 Geen doorgeefzakken of lange collecte stokken.
 Collecteschaal bij uitgang (1 schaal en het totaalbedrag eerlijk verdelen over kerk en 

diaconie). 
 Geld tellen: met handschoenen aan

3.2.3 Koffiedrinken en ontmoeting

Voorafgaand aan de dienst zet koster of diaken een kan koffie voor de ambtsdragers 
etc. Bekertjes, melk en suiker ook klaarzetten op de bar in de foyer.

Gelet op de voorschriften is het toegestaan om, met inachtneming richtlijnen RIVM, 
na afloop koffie met elkaar te drinken.
Indien we besluiten om weer koffie te gaan drinken is dit een (weersafhankelijke) 
optie):
- in kerkzaal of in tuin hofje, altijd met onderling 1,5 afstand,
- iemand (koffieploeg?) zet koffie in bekertjes klaar op bar, via deur hofje kerkzaal 
  verlaten, naar foyer, dan koffie pakken en direct via deur foyer weer naar kerkzaal 
  of tuin. Melk en suiker op verschillende plekken klaarzetten. 
- Eventueel per stuk verpakte koekjes op schalen
- mensen die geen koffie willen verlaten de kerkzaal direct via het hofje

3.2.4 Kinderoppas
Nog niet van toepassing



3.3. Uitnodiging- en aanmeldingsbeleid
Om tevoren de kerkzaal te kunnen inrichten met het juiste aantal stoelen op de juiste 
plekken is het nodig om te weten wie er komen en of er meerdere personen van 
hetzelfde huishouden komen dan wel dat men alleen komt. Personen uit hetzelfde 
huishouden mogen naast elkaar zitten.
In principe moet men zich voor elke dienst weer opnieuw aanmelden! 
Voor onverwachte gasten moeten er in principe enkele plaatsen beschikbaar blijven.

Aanmelding
- via mail aan info@elgg.nl of telefonisch bij Erica Greiner (06-24 737 842)
- vanaf maandag voorafgaand aan de dienst tot uiterlijk donderdag 17.00 uur
- opgeven: naam, adres en telefoonnummer
- aangeven met hoeveel personen, zelfde huishouden etc.
- onverwachte gasten wel toelaten, mits er nog plaats is. Registreren!

3.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen (risicogroep)
Mensen boven de 70 jaar en volwassenen met bepaalde aandoeningen (hart, longen, 
verminderd immuunsysteem etc) wordt door het RIVM aangeraden om ‘ 
oncontroleerbare situaties’ te vermijden en niet naar grote bijeenkomsten te gaan (zie 
www. RIVM.nl). 
Een flink deel van ons trouwe ledenbestand valt onder deze risicogroep. De vraag is of 
zij een kerkdienst met een gering aantal bezoekers in onze kerk beschouwen als een 
risico, ondanks de waarborgen van 1,5 meter en hygiëne.
Wij laten de keuze om wel of niet naar de kerk te komen aan de mensen zelf over.

3.4 Taakomschrijvingen

3.4.1 Coördinatoren

- Wie: koster en dienstdoende ambtsdragers
- Hoe herkenbaar (Badge?)
- Waar staan ze: bij voordeur en bij ingang kerkzaal

3.4.2 Kerkenraad, diaconie, voorganger

- Aangeven wie er aanwezig cq in functie zijn
- Consistorie gebed voorlopig in voorhal
- Geen handdruk maar hoofdknik

3.4.3 Geluid en inrichting liturgisch centrum

- Anderhalve meter waarborgen
- Handschoenen dragen en/of vooraf altijd handen ontsmetten bij het inrichten van 

het liturgisch centrum
- Hygiëne: apparatuur en lessenaars desinfecteren, desgewenst handschoenen of 

mondkapje dragen.
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3.4.4 Muziek

- Organist is verantwoordelijk voor het orgel

3.5 Tijdschema

wanneer wat wie

zondag
09.00 uur voordeur en zijdeur van het gebouw 

open om te ventileren
koster

09.00 uur toiletten en deurklinken reinigen koster en ambtsdragers
09:00 uur ovd en diaken aanwezig ovd en diaken
09:00 uur
09.30 uur

geluid gereed maken 
mensen begroeten in voorhal
koffie zetten voor ambstdragers

ovd
ovd en/of diaken
koster of diaken

10.00 uur aanvang dienst
11.15 uur afsluiting dienst
11.30 uur ventileren (voor- en zijdeur openen) koster

reinigen:
- stoelleuningen en tafels
- toiletten,deurklinken en contactpunten

koster en ambtsdragers

reinigen mengtafel, microfoons, laptop ovd en koster
12.00 uur zaal afsluiten koster

4. Besluitvorming en communicatie

4.1. Dit gebruiksplan is op 1 september 2020  vastgesteld door de kerkenraad.

4.2. Dit gebruiksplan is geplaatst op de website van de ELGG. 
Het aanmeldingsbeleid en de algemene huisregels zijn daarnaast ook als apart 
onderdeel op de website geplaatst.
Het gebruiksplan ligt ook ter inzake in het gebouw.
Daarnaast zijn en worden alle gemeenteleden schriftelijk (mail, brief en Opbouw) 
geïnformeerd over het aanmeldingsbeleid en de algemene huisregels, en de eventuele 
wijzigingen die er in de loop der tijd worden doorgevoerd.

5. Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

Wordt later ingevuld (gemeentemiddag, kerkenraadsvergadering)


