
Gebruiksplan Grote Kerk en De Ruimte versie 7 juni 2021 
Werkgroep ‘Kerkdeuren open’ 
Wijzigingen ten opzicht van de versie van 5 juni 2021 zijn in het groen aangebracht. De wijzigingen 
zijn naar aanleiding van het advies van 2 juni jl. van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. 

KERK 
Voorschriften 

1. Mensen met gezondheidsklachten blijven thuis, ook als zij aan een viering zouden 
meewerken. 

2. Bij binnenkomst handen ontsmetten; er staat een display met ontsmettingsvloeistof bij de 
ingang. 

3. Voor ieder die in de kerk komt, geldt een onderlinge afstand van minstens 1,5 meter. Alleen 
huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

4. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen afstand te houden en hoeven ook niet op 
afstand te blijven van volwassenen.  

5. Jongeren tot en met 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar moeten op 1,5 
meter afstand blijven van volwassenen. 

6. Het gebruik van een mond-en-neuskapje is verplicht, behalve als men zit.  
7. Bij wisseling van personen moeten de banken, tafel, lessenaar, microfoons, deurkrukken, 

toiletten, gereinigd worden - al naar gelang waar gebruik van is gemaakt. 
8. Met ingang van 13 juni 2021 geldt bij vieringen op zondag een maximum van 60 kerkgangers; 

exclusief medewerkers aan de viering, inclusief kinderen. 
9. Er geldt bij rouwdiensten een maximum van 80 kerkgangers; exclusief medewerkers aan de 

dienst, inclusief kinderen.  
 

Maatregelen  
1. Kerkgangers moeten zich van tevoren aanmelden en een plaats reserveren via Eventbrite 

(link staat op onze website).  
2. De garderobe is buiten gebruik (jassen aanhouden of meenemen naar de zitplek). 
3. Bij de ingang staat een pompje met ontsmettingsmiddel voor de handen. 
4. Het gebruik van een mond-en-neuskapje is verplicht bij verplaatsingen in De Ruimte en in de 

Grote Kerk.  
5. Er worden coördinatoren aangesteld (voor elke viering 2). Deze dragen een blauw hesje.  
6. In elke dienst zijn BHV-ers aanwezig. Deze kunnen tevens coördinatoren zijn. In het geval van 

een calamiteit waarbij de kerk ontruimd moet worden, vervalt de plicht om 1,5 meter 
afstand te houden. De nood van de calamiteit wordt hoger ingeschat dan het 
besmettingsgevaar. 

7. De banken worden om en om gebruikt; niet gebruikte banken zijn afgezet. Voor het afstand 
houden ligt in elke bank een meetlat. 

8. Voor 1 huishouden tegelijk is er toegang tot de kapel. 
9. Zang door vier personen op het koor van de kerk is toegestaan. 
10. Samenzang is beperkt toegestaan en met beperkt volume (praatniveau). Te denken valt aan 

twee coupletten, bij voorkeur aan het einde van de viering. 
De overige liedteksten worden afgedrukt zonder melodienotatie. Kerkgangers mogen deze 
liederen meeneuriën, niet meezingen. Dat wordt bij elk lied vermeld. 

11. De kerkgangers wordt gevraagd na afloop ook op het kerkplein afstand te houden. 
12. Bij de ingang/uitgang staan collectebakjes (tijdens de dienst is de voordeur gesloten tegen 

insluipers). Finy Verhoeff zorgt wekelijks voor duidelijke briefjes met de collectedoelen. 
13. Elektronisch geven via bankoverschrijving of Givt wordt gestimuleerd. Graag voor woensdag 

na de betreffende zondag. 



 

Procedures 

Aanmelden, binnenkomst en verlaten van de kerk 
1. De kerkgangers reserveren hun plaatsen digitaal via de website Eventbrite.nl. 

Dit kan tot 22.00 uur op de zaterdag voor de viering.  
2. Op de reserveringssite zijn telkens vier zondagen zichtbaar. 
3. Om een plaats te reserveren kunnen kerkgangers die geen aansluiting hebben op het 

internet, het kerkelijk bureau bellen op woensdag voor 10.00 uur.  
4. Eén coördinator ontvangt in de torenhal. 
5. Bij binnenkomst ontsmetten de kerkgangers hun handen. 
6. De tweede coördinator wijst de kerkgangers hun plaatsen. 
7. Voor mensen die geen mondkapje bij zich hebben, liggen mondkapjes gereed bij de ingang. 
8. De plaatsen in de banken worden van voor naar achter in volgorde van binnenkomst 

ingenomen. 
9. De medewerkers aan de viering (predikant, ouderling, diaken of kerkrentmeester, 

muzikanten) hebben een plaats op het koor van de kerk.  
10. Leiding van de kinderkerk behoort tot de medewerkers aan de viering en hoeft niet te 

reserveren via Eventbrite. 
11. Voor de dienst houdt de ouderling van dienst op het koor met de medewerkers aan de 

viering een consistoriegebed. 
12. De kerkgangers verlaten de kerk op aanwijzing van een van de coördinatoren, te beginnen bij 

de achterste rij. Er worden geen handen geschud. 
 

Reinigingsplan 
1. Bij wisseling van spreker wordt de lessenaar afgenomen door de spreker die de lessenaar 

verlaat. Een verpakking met reinigingsdoekjes staat klaar. 
2. Na elk gebruik van de kerk worden alle banken, de tafel en de lessenaars, de microfoons en 

de toiletten gereinigd met een sopje met Dettol. 
3. De toiletten worden voorzien van hygiënische doekjes, zodat bezoekers van de toiletten zelf 

de toiletbril kunnen reinigen. 
4. Na elk gebruik en zo mogelijk tijdens het gebruik wordt de kerkruimte maximaal gelucht. 

Tijdens de dienst staan de deuren naar de torenhal open. 

 

Bijzondere vieringen en aandachtspunten 
1. Na 1 september worden er ook weer ademvieringen gehouden. 
2. Huwelijksvieringen kunnen onder dezelfde voorwaarden plaatsvinden als zondagse 

vieringen, waarbij de familie zelf de reserveringen registreert.  
3. In uitvaartdiensten mogen 80 mensen aanwezig zijn. 
4. Avondmaalsvieringen en doopvieringen vinden onder gelijke voorwaarden plaats. 
5. Deelnemers aan het morgengebed kunnen in de kerk samenkomen. Er mag door maximaal 

twee mensen gezongen worden.  

DE RUIMTE 
1. De Ruimte is open voor besloten bijeenkomsten. 

Een bijeenkomst is besloten doordat de de organisator de mensen uitnodigt en weet wie er 
komt of kan komen. Dus bij binnenkomst registreren en reserveren via Eventbrite is niet 
nodig. Voor het koffiedrinken na de kerkdienst moet men wel reserveren, anders wordt het 
een vrije inloop en is er geen sprake meer van een besloten karakter. 

2. In De Ruimte mogen maximaal 30 personen (buiten gastvrouwen/-heren en mensen die daar 
voor hun werk zijn).  



3. The Meeting geldt als aparte ruimte en telt niet mee in de 30 personen onder punt 2. 
4. De activiteit moet aangevraagd worden bij de facilitair manager van De Ruimte: John Patrick 

van der Kaa. 
5. De organisator is het aanspreekpunt en ziet toe dat de maatregelen nageleefd worden. 
6. Wie gezondheidsklachten heeft, blijft thuis. 
7. Onderlinge afstand is 1,5 meter. 
8. Bij binnenkomst handen ontsmetten. 
9. Een mondkapje is verplicht bij binnenkomst en verplaatsingen. 
10. Zorg voor voldoende ventilatie: zet zoveel mogelijk de bovenramen open. (En sluit ze voor 

het verlaten van De Ruimte). 
11. Een overzicht van de zaalopstellingsmogelijkheden ligt in de keuken. 
12. Vanaf zondag 30 mei kan weer koffie worden gedronken met maximaal 30 personen. 
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