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Gebruiksplan kerkgebouw Nederlands Hervormde Gemeente te Ammerstol

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. 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld 
zodra hier aanleiding voor is.

versie 2.0 (01 januari 2021)
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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 kerk willen we daarin onze 
verantwoordelijkheid nemen door de diensten op een andere manier in te 
richten;

● bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken 
van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde, ook als dit 
betekend dat niet alle gemeenteleden iedere zondag naar de kerk kunnen. ; 

● volop kerk 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.

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 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.

1.3 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 het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;

● 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.

4



Versie 1.0 – 01 juli 2020

2 gebruik van het kerkgebouw

2.1 meerdere gebruikers 
Het gebouw zal op zondag gebruikt worden voor de wekelijkse online kerkdienst. Hierbij 
zijn de voorganger, ouderling, diaken, koster en bediening van licht en geluid aanwezig.

2.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten
De kerkdienst op zondag begint om 10.00 u.

2.2 gebruik kerkzalen 

2.2.1 plaatsing in de kerkzaal
De inrichting van de kerkzaal is ongewijzigd ten opzichte van de situatie voor de corona 
Lock down.

2.2.2 capaciteit in een ‘anderhalve meter situatie’
n.v.t. gedurende de lockdown

2.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit 
Beschrijf hier de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen.

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 
juli

kerkzaal en 
galerij

kerkdiensten en 
gemeentevergaderingen
300 zitplaatsen 

Alleen in 2,1 genoemde 
personen.

consistorie kerkenraad voor de dienst
vergaderzaal voor o.a. kerkenraad

Alleen ouderling + diaken + 
voorganger voor de dienst.

‘t Achterschip
(zaal 2)

kindernevendienst 
Koffie achterom

afgesloten

Het Honk Eetclub en kookclub afgesloten
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3 concrete uitwerking

Deurbeleid tijdens diensten n.v.t. gedurende de strenge lockdown

3.1 Gerelateerd aan het gebouw

Alleen toegang als men zonder klachten is.
Gebruik van handgel is verplicht.

3.1.1 routing

n.v.t. gedurende de strenge lockdown.

3.1.2 Gebruik van kerkplein
Na het verlaten van de kerk dient de onderlinge afstand van 1,5 m in acht genomen te 
worden.

3.1.3 garderobe
n.v.t. gedurende de strenge lockdown

3.1.4 toiletgebruik 
Gebruik van het toilet is slechts minimaal toegestaan. Na gebruik het toilet moet men 
het reinigen met tissue en ontsmettingsmiddel. Reinig handen met zeep en papieren 
handdoekje.

3.1.5 reinigen en ventileren
Na afloop van de dienst worden deurklinken, microfoons en toilet gereinigd met daartoe 
geëigende middelen. In de week erop wordt op de bekende manier schoongemaakt op 
de bekende manier. Contact persoon voor het schoonmaken is Jannie Kok.

3.2 Gerelateerd aan de samenkomst

3.2.1 Gebruik van de sacramenten
Vooralsnog wordt afgezien van het vieren van het avondmaal.

Doop, Huwelijk en Begrafenissen zijn binnen de gemeente niet zeer veel voorkomend. 
Deze zullen per geval beoordeeld worden.

3.2.2 Zang en muziek
Gemeentezang is vooralsnog niet mogelijk. 

3.2.3 Collecteren
Er is 1 collecte bij de uitgang. Er is een verdeelsleutel afgesproken tussen diaconie en 
kerkvoogdij. Een digitale collecte is ook mogelijk. Op de website en in de Nieuwsbrief is 
aangegeven hoe.

3.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting
Er wordt vooralsnog afgezien van het koffiedrinken na de kerkdienst.
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3.3 Uitnodigingsbeleid
n.v.t. gedurende de strenge lockdown

3.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen
Onze gemeente bestaat met name uit ouderen. Dit protocol is opgesteld voor deze 
meest kwetsbare groep. Er zijn geen aparte bepalingen voor de kwetsbare groepen.

3.4 taakomschrijvingen

3.4.1 coördinatoren 
Hoe zijn deze coördinatoren herkenbaar? Bijvoorbeeld hesje, badge, keycord. 
Waar staan ze? U kunt dit ook aangeven op een plattegrond.

3.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger
● Namens de kerkenraad zijn de ouderling en de diaken van dienst aanwezig.
● Bij het Consistoriegebed in de consistorie zijn alleen de voorganger, ouderling en 

diaken van dienst aanwezig.
● Er wordt geen handdruk gegeven, maar bijvoorbeeld een hoofdknik.
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3.5 tijdschema

Het volgende tijdschema wordt aangehouden

wanneer wat wie
zondag

zondag 8:30 deuren van het gebouw open 
Ventileren

koster

toiletten en deurklinken reinigen
Vanaf 9:30u overige aanwezigen welkom
10:00u aanvang dienst
11:00u afsluiting dienst

ventileren koster
Na afloop van de dienst worden 
deurklinken, microfoons en toilet 
gereinigd met daartoe geëigende 
middelen. Door de week wordt op de 
gebruikelijke wijze schoongemaakt 
(stofzuigen afnemen etc...)

Jannie Kok 

zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 
open

koster

8



Versie 1.0 – 01 juli 2020

4 besluitvorming en communicatie
4.1 Besluitvorming 
Dit gebruiksplan dient door de kerkenraad, via instemming per e-mail te worden 
vastgesteld. 

4.2 Communicatie
Op welke manier wordt de inhoud van dit gebruiksplan gedeeld? 
Communiceer vooral het uitnodigingsbeleid en de algemene huisregels naar 
gemeenteleden.

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
● Volg de aangewezen looproutes.
● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
● Volg de aanwijzingen op van coördinatoren. 
● Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
● Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

Gebruik hiervoor verschillende opties: bijvoorbeeld rollup-banner, affiches op diverse 
plekken in het gebouw, vooraf in mailing / gemeenteblad, social media, whatsapp, etc.

Een communicatiematrix is hieronder aangegeven.

voor wie

communicatiemiddel

kinderen 
tot 18 jr

volwassen 
leden

kerk-
voogdij

kerkenraad

gebruiksplan 
verstrekken via mail, ook aan de koster en 
schoonmaakploeg
plaatsing op website van de kerk x

x x

uitnodigingen | info
digitale en analoge nieuwsbrief

x x

centraal contactadres 
diaconiekerkvanammerstol@gmail.com 

x x

informatiebronnen kerkverband 
www.protestantsekerk.nl/corona / 
wekelijkse nieuwsbrief Protestantse Kerk 
etc.

x x
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5 overige bijeenkomsten, 
vergaderingen en bezoekwerk

5.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen

De kerkenraad vergadert online.
De Koffie Achterom is opgeschort.
De jeugdbijeenkomsten zijn opgeschort.
De Eetclub is opgeschort.

5.2 Bezoekwerk
Het pastoraat gebeurt voornamelijk telefonisch. In daartoe geëigende gevallen vinden 
bij mensen thuis gesprekken plaats waarbij een minimale afstand van 1,5 m 
aangehouden wordt. 
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