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Update: Wijzigingen in het gebruiksplan ten opzichte van de vorige versie, zijn in deze versie 

onderstreept weergegeven. 

 

1. INLEIDING 

Vanaf 1 juli 2020 worden diverse maatregelen, waaronder de beperking van maximaal 30 

personen bij een bijeenkomst, opgeheven. Als gemeente willen we gebruik maken van deze 

versoepeling, zonder hierbij de grenzen op te zoeken van wat kan en mag. Zo is het 

bijvoorbeeld niet toegestaan om meerdere diensten direct achter elkaar te laten plaatsvinden. 

Ook zal met inachtneming van de anderhalve meter-regel, het toegestane aantal bezoekers 

beperkt blijven. Dit houdt dan ook in dat een groot deel van de gemeente de dienst vanuit 

huis zal meebeleven. De diensten blijven daarom met beeld uitgezonden worden via 

KerkdienstGemist.nl. 

 

In opdracht van het moderamen van de PKN is een protocol opgesteld voor gemeenten die 

behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. Dit protocol is gebaseerd op de maatregelen 

die door de overheid zijn uitgevaardigd. Als kerkenraad hebben we dit protocol als leidraad 

gebruikt voor het opstellen van een gebruiksplan voor de erediensten. U wordt vriendelijk 

verzocht kennis te nemen van dit gebruiksplan alvorens u de kerkdienst bezoekt, zodat de 

dienst ordelijk kan verlopen en u niet voor verrassingen komt te staan. 

 

Dit gebruiksplan is onderhevig aan veranderingen in de maatregelen van de overheid of 

protocollen van de PKN. Het gebruiksplan wordt dan ook voortdurend geëvalueerd en waar 

nodig worden maatregelen aangescherpt en waar mogelijk worden deze versoepeld. Houd 

voor verdere informatie de website van de kerk in de gaten. (www.hervormdnieuwland.nl) 

 

Bij vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling en/of scriba (06-

54753327).

http://www.hervormdnieuwland.nl/
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2. VOOR EN NA DE EREDIENST 

• Coördinatoren: Tijdens de diensten zijn coördinatoren aanwezig. Zij zien toe op de 

maatregelen die getroffen zijn en geven aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. 

Zij geven ook aan waar mensen kunnen wachten voordat zij de kerk in kunnen, als de 

toeloop op dat moment even te groot is. 

• Wel/niet bezoeken van de kerk: De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld 

wanneer iemand wel of niet een activiteit mag bezoeken. Kijk voor de meest actuele 

voorschriften op https://www.rijksoverheid.nl. Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft, 

zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden 

Celsius. Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of 

benauwdheid? Dan blijven uw huisgenoten ook thuis. Mensen die 70 jaar of ouder zijn, 

en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij aan de kerkdienst 

deelnemen. 

• Het aantal kerkgangers: Het aantal kerkgangers dat aanwezig mag zijn is beperkt. De 

verwachting is dat er maximaal 50 – 70 mensen in de kerk kunnen samenkomen, 

afhankelijk van de samenstelling van de groep aanwezigen. Vanaf 1 juli wordt gestart met 

een maximum van 50 mensen. Het betreft hier het maximaal aantal bezoekers. Daarnaast 

zijn nog de volgende ‘medewerkers’ aanwezig: predikant, twee ouderlingen, diaken, 

koster, kerkrentmeester, commissielid, organist en twee zangers. Mocht na verloop van 

tijd blijken dat er structureel meer mensen in de kerk kunnen samenkomen, dan wordt het 

maximum van 50 verder verhoogd. 

• Voorkomen overschrijden maximaal aantal kerkgangers: Het maximumaantal 

kerkgangers is beperkt en het toegestane aantal aanwezigen mag niet worden 

overschreden. Het werken met een reserveringssysteem blijft daarom gehandhaafd.  Via 

de website van de kerk kan online worden gereserveerd voor een kerkdienst. Daar staat 

ook de bijbehorende instructie. Mensen die niet de beschikking hebben over internet 

kunnen telefonisch reserveren via ouderling Wisse (06-48481991). 

• Binnenkomst en uitgang van het kerkgebouw: De hoofdingang onder de toren is de 

enige ingang die wordt gebruikt voor binnenkomst en uitgang. Bij de ingang en bij het 

toilet wordt gezorgd voor desinfecterende middelen die naar believen gebruikt kunnen 

worden. In de kerkzaal wordt alleen het gangpad aan de rechterzijde gebruikt als 

looproute. Dit is het gangpad aan de zijde van de consistorie. Hiermee garanderen we 

een maximale bezetting van de kerkzaal omdat er zo min mogelijk zitplaatsen wegvallen 

door meerdere looproutes. Jassen moeten worden meegenomen de kerkzaal in en 

kunnen in de lege banken worden gelegd. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
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• Hygiëne/reinigen: Bij het houden van twee diensten op één dag dient het gebouw 

tussendoor gereinigd en geventileerd te worden. Na de morgendienst wordt het 

kerkgebouw gereinigd. Het gaat hierbij om het afnemen van stoelen/banken, kansel, 

deurklinken, lessenaar en microfoons. Aangezien het na de avonddienst weer meerdere 

dagen duurt tot de volgende activiteit in het gebouw, is het dan niet nodig het gebouw 

opnieuw te reinigen. 

• Gebruik toiletten: Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt 

worden. Toiletten worden na afloop van iedere kerkdienst schoongemaakt. Er wordt 

gezorgd voor extra reinigingsmiddelen zoals hygiënedoekjes die bezoekers kunnen 

gebruiken voor deurklinken en toiletbrillen. 

 

3. DE KERKZAAL 

• Inrichting en gebruik kerkzaal: Uitgangspunten bij de inrichting en het gebruik van de 

kerkzaal zijn: 

o Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 

Dit geldt ook voor andere betrokkenen in de eredienst (predikant, kerkenraad, 

zangers, etc.). 

o Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

o Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen afstand 

te houden. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. 

o Voor iedere kerkganger is helder waar hij/zij kan zitten. Dit wordt duidelijk 

aangegeven. Volg hierbij ook de instructies van de coördinatoren op. 

o De eerste zitplaats naast de looproute mag niet worden gebruikt. Het betreft 

hier het gangpad aan de consistoriezijde. De eerste plaats naast het gangpad 

aan de kant van de Zijlkade mag wel worden gebruikt. Daar worden ook nog 

stoelen tegen de muur gezet om extra zitplaatsen te creëren. 

o Bij het betreden van de bank of rij stoelen, zover mogelijk doorlopen naar de 

andere kant en daar plaatsnemen. 

o Bij het verlaten van het kerkgebouw wordt de bekende procedure gehanteerd 

waarbij rij voor rij de kerk verlaat, te beginnen bij de achterste rij banken. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van het gangpad aan de kant van de consistorie, net 

als bij binnenkomst. Hiermee worden elkaar kruisende stromen vermeden. 

Vanwege bovengenoemde uitgangspunten kan het zijn dat u niet op de u vertrouwde 

plaats zit. Wij vragen u om uw begrip hiervoor en medewerking hierin. 
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4. DE KERKDIENST 

• Zingen tijdens vieringen: Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt 

een grote bron van besmetting te zijn. Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. 

Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, wordt gemeentezang afgeraden. Het moge 

duidelijk zijn dat het ontbreken van de gemeentezang een groot gemis is tijdens de 

eredienst. Juist het samen zingen zorgt voor onderlinge verbondenheid en geeft de 

mogelijkheid aan eenieder zich te uiten en de lof tot God te zingen of de nood te klagen. 

Toch is het op dit moment verstandig dit niet te doen. Als alternatief kan worden 

deelgenomen aan de zang door mee te neuriën op de melodie. Een uitzondering is er 

voor kinderen tot en met 12 jaar; zij mogen wel meezingen. 

• Muzikale medewerking: Gezien het feit dat gemeentezang nog niet mogelijk is, blijft er 

gebruik gemaakt worden van zangleiders. Zij zullen voorin de kerk plaatsnemen. Bij de 

opstelling van de zangers wordt rekening gehouden met de benodigde RIVM-

voorschriften. 

• Collectes: Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Ook wordt er geen rek met 

collectezakken bij de uitgang geplaatst. Dit om filevorming te voorkomen. Ook vraagt het 

gebruik van collectezakken om collectebonnen en op dit moment is het nog niet wenselijk 

de collectebonnenverkoop weer op te starten. De collectes blijven dus nog digitaal. 

Rekeningnummers zijn te vinden op de website van de kerk. 

• Kinderoppas: De kinderoppas wordt weer opgestart. Bij de ingang van Onder de Toren 

wordt gezorgd voor desinfecterende middelen, die naar believen gebruikt kunnen worden. 

Bij het brengen en ophalen van de kinderen, dienen de ouders zelf rekening te houden 

met de geldende voorschriften. 
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5. BIJZONDERE VIERINGEN EN BEDIENING      

VAN SACRAMENTEN 

• Bediening van sacramenten: 

o Doop: Het sacrament van de doop wordt op de gebruikelijke wijze bediend. Als 

enige wijziging in de volgorde van de handelingen behorende bij het dopen, is 

dat de predikant zijn handen zal desinfecteren voorafgaand aan de 

doophandeling. Het ambt van predikant wordt aangemerkt als zijnde 

‘contactberoep’ en als zodanig hoeft hij geen afstand te houden tot de dopeling. 

o Avondmaal: Het sacrament van het avondmaal kan worden bediend mits aan 

alle voorschriften is voldaan. De eerstvolgende avondmaalsdienst staat 

gepland voor september. Tegen die tijd zal duidelijk zijn op welke wijze dit 

precies zal gaan plaatsvinden. 

o Zegenen: Zegenen door handoplegging is mogelijk doordat de predikant een 

‘contactberoep’ uitoefent. 

• Overige diensten als belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van 

kerkenraadsleden, rouwdiensten: De overige diensten kunnen plaatsvinden onder 

dezelfde condities zoals eerder beschreven. Voor sommige van deze diensten is een 

verdere uitwerking van de maatregelen nodig. Deze uitwerking volgt wanneer een 

dergelijke dienst ophanden is. In basis geldt voor deze diensten dat het vermijden van 

lichamelijk contact extra belangrijk is. Denk daarbij aan: 

o Beperkt aantal aanwezigen 

o Feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking 

o De aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten 


