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Wij volgen het Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten dat is 

gepubliceerd door de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken 

vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken (zie 

www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol). Dit gebruiksplan is een uitwerking van 

dat protocol.  

 

De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld 

zodra hier aanleiding voor is. 

 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol


Gebruiksplan Rehobothkerk Urk                                                                            

2 

 

1 Inhoud 
2 Doel en functie van dit gebruiksplan ............................................................................. 3 
2.1 Doelstelling in het algemeen ................................................................................................. 3 

2.2 Functies van dit gebruiksplan ................................................................................................ 3 

2.3 Fasering ...................................................................................................................................... 3 

2.4 Algemene afspraken ............................................................................................................... 3 

3 Gebruik van het kerkgebouw ......................................................................................... 4 
3.1 Meerdere diensten op een zondag ..................................................................................... 4 

3.1.1 Aanvangstijden voor verschillende diensten ................................................................ 4 
3.2 Gebruik kerkzalen ..................................................................................................................... 4 

3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal ..................................................................................................... 4 
4 Concrete uitwerking ......................................................................................................... 5 
4.1 Gerelateerd aan het gebouw .............................................................................................. 5 

4.1.1 Routing .................................................................................................................................. 5 
4.1.2 Garderobe ........................................................................................................................... 5 
4.1.3 Parkeren ................................................................................................................................ 5 
4.1.4 Toiletgebruik ......................................................................................................................... 5 
4.1.5 Reinigen en ventileren ....................................................................................................... 6 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst ........................................................................................ 6 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten .......................................................................................... 6 
4.2.2 Zang en muziek ................................................................................................................... 6 
4.2.3 Collecteren .......................................................................................................................... 6 
4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting ............................................................................................ 7 
4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk .............................................................................................. 7 

4.3 Uitnodigingsbeleid ................................................................................................................... 7 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen ...................................................................................... 7 
4.4 Taakomschrijvingen ................................................................................................................. 8 

4.4.1 Coördinatoren ..................................................................................................................... 8 
4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger ........................................................................... 8 
4.4.3 Techniek ................................................................................................................................ 8 
4.4.4 Muzikanten ........................................................................................................................... 8 

4.5 Tijdschema ................................................................................................................................. 9 

5 Besluitvorming en communicatie ................................................................................. 10 
5.1 Besluitvorming ......................................................................................................................... 10 

5.2 Communicatie ........................................................................................................................ 10 

6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk ......................................... 11 
6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen ...................................................................... 11 

6.2 Bezoekwerk.............................................................................................................................. 11 

 



 

Versie 1.0 – 23 juni 2020 

 

3 

 

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 tot er 

een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we 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 (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 Fasering 
• Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 

personen (exclusief medewerkers) gehouden worden. We gebruiken deze 

periode als oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen;  

• Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 

personen (exclusief medewerkers) in het gebouw.  

 

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 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. 
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3 Gebruik van het kerkgebouw 

3.1 Meerdere diensten op een zondag  
Iedere zondagochtend is er om 10.00 uur en iedere zondagmiddag is er om 17.00 uur 

een kerkdienst in de Rehobothkerk te Urk.  

Overige kerkdiensten op zondag of door de week worden ingepland in overleg met de 

koster. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de kerkdiensten. 

 
3.1.1 Aanvangstijden voor verschillende diensten 

Aanvangstijden zijn vooralsnog onveranderd. 

 

3.2 Gebruik kerkzalen  
Het protocol gaat uit van de ‘anderhalvemeter’ tussen bezoekers. Vooralsnog is het 

maximum 30 bezoekers tot 1 juli as. en 100 bezoekers vanaf 1 juli as.. 

Het maximum van 30 en 100 mensen is exclusief 'medewerkers'. Medewerkers zijn die 

mensen die noodzakelijk zijn voor het organiseren van erediensten. Concreet gaat het 

om de volgende personen: predikant, ouderling, diaken, muzikanten, coördinatoren, 

technici, de koster. Let erop dat deze groep mensen wel in verhouding staat tot het 

aantal toegestane bezoekers. Het is nog steeds niet aan te bevelen de grens van de 

dertig of straks honderd mensen op te zoeken. 

 

3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal 

In de kerkzaal staan vaste banken in combinatie met rijen stoelen (de stoelen kunnen in 

een wisselende opstelling worden geplaatst. Het aantal stoelen is beperkt (<50), er is 

daardoor geen verplichting deze te koppelen).  

Mensen uit hetzelfde huishouden kunnen bij elkaar zitten.  

Bij de banken, rijen stoelen of individuele stoelen die niet gebruikt mogen worden, is dit 

zichtbaar aangegeven. De rest van de zitplaatsen zijn vrij, mits men 1,5 meter afstand 

houdt ten opzichte van mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren. 

De kerkzaal is meer dan ruim genoeg om 100 mensen op anderhalve meter te 

herbergen en we verwachten daardoor dat het goed mogelijk is dat de genodigde 

bezoekers op - of heel dicht in de buurt van hun gebruikelijke zitplaats kunnen zitten. Dit 

zou weer bij kunnen dragen aan een goede spreiding in de kerkzaal.  

Totdat de dienst daadwerkelijk begint, is het niet toegestaan op minder dan 

anderhalve meter van het uiteinde van een rij te zitten. Als men vertrekt gaat men links 

de rij uit maar pas als de banken erachter al leeg zijn. De uitgang zijn dezelfde deuren 

als waar men binnengekomen is. 

De galerijen zijn enkel nog toegankelijk voor medewerkers. 
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4 Concrete uitwerking  

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 
 

4.1.1 Routing 

- Bezoekers komen de kerkzaal binnen via de hoofdingang en worden daar 

opgevangen door een coördinator.  

 

Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

• Groepsvorming voor de kerk of in de hal dient ontmoedigd te worden. 

• Binnenkomst is via de hoofdingang. 

• De deuren hier zijn allen geopend, zodat mensen geen deurklinken of 

klapdeuren hoeven aan te raken. 

• In de hal staat op verschillende plekken een desinfecterend middel. 

• De garderobe kan niet worden gebruikt en is met tape afgezet.  

• Genodigde bezoekers worden verzocht zoveel mogelijk in de buurt van hun 

gebruikelijke plek te gaan zitten maar wel de anderhalve meter aan te houden 

ten opzichte van anderen die niet tot hun huishouden behoren.  

• Men dient op minimaal anderhalve meter van de verschillende gangpaden af 

te zitten. 

• Van achteren geteld zijn de even rijen toegankelijk en de oneven niet. Dit wordt 

met tape aangegeven. 

• Als de eigen vrije plek niet makkelijk bereikbaar is doordat er dan mensen nauw 

gepasseerd moeten worden in de bank, dient men om te lopen of een andere 

plek te zoeken. Wij raden daarom de vroege bezoekers zoveel mogelijk plaats 

te nemen in het midden van de beschikbare rijen.  

Verlaten van de kerk 

• Vertrek uit de kerkzaal begint van achter naar voren. 

• Men dient links de bank/rij te verlaten maar niet voordat de rijen erachter al 

leeg zijn. 

• Men verlaat de kerk via de hal dus door de voordeuren. 

• Ook nu moet groepsvorming in de hal en voor de kerk ontmoedigd worden, 

hou de anderhalve meter in ere.  

4.1.2 Garderobe 

De garderobe mag voorlopig niet worden gebruikt. Er is ruimte in de kerkzaal om de jas 

mee te nemen en naast of achter zich neer te leggen. Een natte paraplu kan in de hal 

achtergelaten worden.  

 

4.1.3 Parkeren 

Geen bijzonderheden. Passagiers kunnen ook voor de kerk uitstappen maar wacht met 

uitstappen tot er niemand anders staat te wachten om de kerk in te gaan. 

 

4.1.4 Toiletgebruik  

Beperk het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum. In uitzonderingssituatie is 

het toilet beschikbaar. Een ouder kan meegaan met een kind om de hygiëne-

richtlijnen te waarborgen. Doortrekken met de klep dicht. Gebruik na het wassen van 
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de handen papieren handdoekjes. Ontsmet de handen met de beschikbare 

handlotion. Laat het toilet schoon achter. 

 

4.1.5 Reinigen en ventileren 

De kerk wordt na iedere kerkdienst of groepsactiviteit gereinigd, ontsmet en 

geventileerd. Ventileren gebeurt door de nooddeuren en de deuren van de 

hoofdingang en de 4 dakramen open te zetten gedurende minimaal 30min. Indien 

mogelijk wordt er ook op dezelfde manier geventileerd tijdens de dienst. De koster is 

verantwoordelijk voor het reinigen en ventileren en geeft concrete instructie aan 

iemand die het reinigen en ventileren overneemt.  

Algemene richtlijnen voor alle bezoekers: 

• geen handen schudden; 

• regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende 

handgel met minimaal 70% alcohol; 

• deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen; 

• ventileer de ruimte door ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten.  

 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 
 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten 

Hoewel de anderhalve meter afstand tussen personen leidend blijft, kan een 

voorganger vanaf 1 juni bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze 

afstand te handhaven. Het gaat concreet om avondmaal, dopen, bevestiging van 

ambtsdragers, huwelijks (in)zegening, inzegening bij belijdenis en ziekenzalving. 

 

avondmaal 

Dit kan gevierd worden in de kerkzaal als aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat 

betekent een (wegwerp) bekertje wijn per persoon en het brood van een schaal 

afnemen in plaats van het aangereikt krijgen. Hierbij gaan we uit van een “lopend” 

avondmaal. Dit houdt in dat er één tafel per dienst is. De mensen worden telkens per 

bank genodigd en verlaten aan de linkerzijde hun bank om na de tafelgang rechts 

weer in te schuiven, hou daarbij de anderhalve meter in acht, totdat iedere 

gerechtigde in de gelegenheid is gesteld en de tafel voor die dienst afgerond wordt. 

De bereiding voortijds van de wijn en het brood geschiedt conform Corona hygiëne 

maatregelen.  

Voordat men “aangaat” heeft men gelegenheid de handen te ontsmetten. 

 
doop 

Vanaf 1 juli aanstaande mag de voorganger weer dopen maar ontsmet voortijds goed 

de handen.  

 

4.2.2 Zang en muziek 

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Wel mag met een normaal volume 

meegelezen worden. 

 
4.2.3 Collecteren 

Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Men kan het geld gewoon over 

maken of gebruik maken van de GIVT app.  



 

Versie 1.0 – 23 juni 2020 

 

7 

 

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Gelet op de voorschriften van het RIVM laten we dit voorlopig achterwege.  

 

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 

Tot zeker 1 september is geen oppasdienst mogelijk. Wel wordt iedere 

woensdagmiddag materiaal digitaal aangeboden. Kinderen zijn natuurlijk wel van 

harte welkom in de kerkdiensten na uitnodiging.  

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 
Dit is nodig omdat het potentiele aantal bezoekers (meer dan 670) groter is dan het 

toegestane maximum voor het gebouw (in de huidige situatie). Het doel is dat: 

1. mensen zich welkom en uitgenodigd voelen; 

2. we het zo organiseren dat we: 

- mensen niet weg hoeven sturen; 

- niet met een kerkzaal zitten waar capaciteit mogelijk niet benut wordt. 

 

We verwachten dat net als anders niet alle kerkleden ter kerke gaan. Een gemiddelde 

wijk van een ouderling bedraagt 56 kerkleden. Vanaf 1 juli worden per dienst telkens 2 

wijken uitgenodigd. De week voorafgaande aan de dienst nemen de ouderlingen aan 

de beurt (dat zijn er dus 4 per week) contact op met hun wijk en nodigen ze individueel 

uit voor de ochtend- of de middagdienst. Op deze manier kan iedereen eens per 3 

weken een kerkdienst bezoeken. De ouderling die de ene keer zijn wijk uitnodigt voor 

de ochtenddienst, doet dat zijn volgende beurt voor de middagdienst. 

Het is aan de ouderlingen samen om koppels te maken van wijken die bij elkaar niet 

het toegestane aantal bezoekers overschrijden.  

Het uitnodigingsbeleid is in eerste instantie bedoeld voor de eigen kerkleden. Tijdens 

het nodigen kan de ouderling bepalen of er ruimte is voor relaties van gemeenteleden 

(bijv. familie die op bezoek is, maar ook terugkerende bezoekers). 

Ook dienen ze rekening te houden met gasten, wie zich niet aangemeld hebben. We 

reserveren daar 10% van de beschikbare plekken voor. 

Tijdens het uitnodigen dient de ouderling de bekende RIVM-vragen te stellen: bent u 

verkouden, hebt u koorts… etc. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden. 

De ouderlingen melden de aantallen verwachte genodigden bij een centraal 

coördinatiepunt, deze is benoemd/gekozen uit de ouderlingen.  

 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

Het is noodzakelijk om in het gebruiksplan voorschriften op te nemen over hoe om te 

gaan met de groep kwetsbare mensen en hoe extra voorzichtig wordt gehandeld met 

het oog op mensen van 70 jaar en ouder. Hiervoor maken we gebruik van de 

voorschriften van het RIVM op www.rivm.nl. 

- Door het volgen van de voorgestelde protocollen hopen we dat het voor alle 

bezoekers veilig is, veilig voor 70+ers en voor mensen met een kwetsbare 

gezondheid. De hele kerkelijke gemeente krijgt informatie over het belang van 

het volgen van het gebruiksplan zodat we niemand hoeven buiten te sluiten. 

- De richtlijnen van het RIVM laten vooralsnog geen ruimte om gemeenteleden, 

anders dan eigen gezinsleden, met de auto te halen en te brengen voor de 

erediensten. De online vieringen blijven voor deze gemeenteleden vooralsnog 

http://www.rivm.nl/
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het middel om bij de erediensten betrokken te blijven. Neem graag contact op 

wanneer het niet lukt om online de kerkdienst mee te doen. 

- Ouderen en met een kwetsbare gezondheid worden ook gewezen op de eigen 

verantwoordelijkheid.  

- Mensen met een kwetsbare gezondheid en 70+ers zijn geen coördinator bij een 

kerkelijke activiteit. 

- Voor de periode vanaf 1 juli wachten we op verdere informatie van de 

overheid;  

 

4.4 Taakomschrijvingen 
4.4.1 Coördinatoren  

De koster zal de coördinatietaken uitvoeren in de kerkzaal. Er is een tweede 

coördinator die in de hal bezoekers ontvangt, toeziet op de getroffen maatregelen en 

bewaakt dat er gewacht wordt tot het mogelijk is de kerkzaal te betreden.  

De coördinator ziet erop toe dat iedere bezoeker de handen reinigt met behulp van 

de handlotion voor het betreden van de kerkzaal. 

De coördinatoren zijn herkenbaar aan een geel hesje of aan een naambordje 

“coördinator”. 

 

4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger 

Namens de kerkenraad zijn in de dienst twee ambtsdragers aanwezig. Het 

consistoriegebed zal plaatsvinden in de consistorie samen met de voorganger.  

De dienstdoend ouderling draagt de dienst over aan de voorganger middels een 

zichtbare groet op afstand.  

 

4.4.3 Techniek 

In iedere dienst is op de galerij aan de parkeerzijde een gemeentelid aanwezig die de 

techniek verzorgt die nodig is voor de uitzending van de dienst via YouTube, 

kerkomroep en kerktelefoon. Na afloop van de dienst zal de apparatuur ontsmet 

worden. 

  

4.4.4 Muzikanten 

De organist is aanwezig op het orgelbalkon. Daar zou een tweede muzikant kunnen 

zitten op anderhalve meter afstand. Alleen de organist bespeelt het orgel.  
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4.5 Tijdschema 
  

Wanneer Wat Wie 

 Dag voor de dienst  

Avond  Ramen en indien mogelijk de deuren in 

de kerkzaal staan open om te 

ventileren 

Koster 

 Dag van de dienst  

60 minuten 

voor aanvang 

Deuren van het gebouw open  

Ventileren 

Koster 

 Toiletten en deurklinken reinigen Koster 

30 minuten 

voor aanvang 

Gastheren/vrouwen aanwezig 

Banners klaarzetten 

Gastheren/vrouwen 

 Techniek aanwezig  

 Muziekteam / organist aanwezig  

Aanvang Aanvang dienst  

Slot Afsluiting dienst  

 Ventileren Koster 

 Reinigen: 

- banken, stoelen en tafels 

- toiletten en deurklinken reinigen 

Koster 

 Reinigen mengtafel, microfoons, laptop Techniek team 

 Zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 

open 

Koster 
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5 Besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  
Dit gebruiksplan is door de kerkenraad vastgesteld op .. juni 2020. Het is daarvoor in 

conceptvorm rondgestuurd voor vragen en feedback. Om wijzigingen door te voeren 

is een kleine commissie opgesteld bestaande uit de Commissie van Beheer, de koster 

en de Preses.   

 

5.2 Communicatie 
De gemeente is op de hoogte gesteld tijdens de online-diensten, door hun 

wijkouderling, via het kerkblad, via de site en/of via social media. Hierbij is er vooral 

aandacht voor de huisregels en het uitnodigings- en reserveringsbeleid. 

Huisregels zijn: 

 

• 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. 
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6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen 

en bezoekwerk 

 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 
Hoewel het ernaar uitziet dat binnenkort weer meer activiteiten mogelijk zijn, is het 

goed om per activiteit na te gaan of het handig is die (al) te plannen. Daarom geldt bij 

alle activiteiten het volgende:  

- Kunnen we de bijeenkomst uitstellen? Zo ja: dan kiezen we voor uitstellen.  

- Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: dan kiezen we voor digitaal.  

- Zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Dan 

vergaderen we in een ruimte waar we de regels kunnen naleven.  We richten 

de zaal zo in, dat deelnemers op tenminste anderhalve meter afstand van 

elkaar kunnen plaatsnemen. Er worden geen consumpties gebruikt. 

 

Waar het gaat om fysieke ontmoetingen zoals vergaderingen etc. is er het advies die in 

het kerkgebouw te houden, omdat daar de maatregelen genoemd in het 

gebruiksplan rond hygiëne gelden. Ook als het om kleinschalige vormen van 

groepswerk gaat, kan het kerkgebouw ook daarvoor ingezet worden als ruimte om 

bijeen te komen.   

 

6.2 Bezoekwerk 
Voor afspraken over bezoekwerk verwijzen we naar de laatste versie van het Protocol 

erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten 

(www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol) 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol/

