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Gebruiksplan kerkgebouw  

 
Let op: Dit gebruiksplan is gebouw-specifiek. Elke gebouw heeft een eigen 

gebruiksplan.  

 

 

Gemeente: Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Alphen aan den Rijn  

 

Dit gebruiksplan is toegepast op de NGK diensten van zondag 11.30 uur  

 

Betreft gebouw: Het Kruispunt  

Versie: 1.2  

Datum: 10-09-2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 
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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 

• Voor kerkdiensten geldt sinds 1 juli 2020 geen maximaal aantal bezoekers meer, 

zolang er onderling 1,5 meter afstand wordt bewaard. Daarnaast dient er van te 

voren gereserveerd te worden en krijgen mensen een vaste zitplaats toegewezen. 

Voor de middagdiensten waarbij minder dan 80 bezoekers verwacht worden, is van 

te voren reserveren niet verplicht.  

• Vanaf 13 september wordt de kerkzaal op zondag ook gebruikt voor diensten door 

NGK-gemeente ‘De Verbinding’  

• Er wordt onderzocht of op zaterdagavond de kerkzaal gebruikt kan worden voor 

diensten door andere kerkgemeenschappen.  

 

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 gebruikers / meerdere diensten op een zondag  
Sinds 6 september 2020 worden er op zondag twee diensten belegd door GKv gemeente Het 

Kruispunt  

Vanaf 13 september wordt er één dienst belegd door NGK gemeente de Verbinding. 

  

3.1.1 Aanvangstijden voor verschillende diensten  

De aanvangstijden voor de kerkdiensten zijn:  09.30 uur (GKV)  

11.30 uur (NGK)  

16.30 uur (GKV).  

 

3.2 Gebruik kerkzalen  

 
3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal  

 

De kerkzaal heeft een halvemaanvormige opstelling om het podium heen. De stoelen zijn 

verdeeld in 3 vakken. Er kan flexibel om worden gegaan met de opstelling van de stoelen. 

Om de stoelen heen is er veel (loop)ruimte in de zaal. Op het podium neemt de voorganger 

plaats en een eventuele lezer.  

Naast het podium is er plaats voor een band. Deze kan 3 meter afstand houden van andere 

mensen in de zaal. Achter in de zaal is er een kapel die niet wordt gebruikt tijdens deze 

diensten. Door de zaal heen staan er pilaren. Naast de pilaren staan er elementen in de zaal 

zoals een lessenaar, een liturgische tafel en doopvont. Deze zijn verplaatsbaar.  

 

De stoelen worden in rijen neergezet. De stoelen zijn gekoppeld aan elkaar. Tussen de rijen is 

1,5 m ruimte.  

De gastvrouw/-heer(herkenbaar aan een geel keycord met kaart met opdruk ‘coördinerend 

gastvrouw of heer’) wijzen mensen hun plaats aan.  

 

3.2.2 Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

 

Om de anderhalve meter maatregel te garanderen hanteren we de volgende regels; 

-  Kerkgangers melden zich bij de ingang bij de gastvrouw/heer en beantwoorden 

   eerst de gezondheidsvragen.  

-  Kerkgangers ontvangen bij binnenkomst 2 rode kaarten;  

-  Wie als eerste binnenkomt (alleen of als gezin) gaat aan de rand van een rij zitten;  

-  Men legt vervolgens de twee rode kaarten op de volgende twee stoelen  

-  De volgende die aanschuift, gaat op de eerst beschikbare niet-rode stoel / plek 

   zitten en legt weer twee rode kaarten naast zich neer.  

-  Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.  

-  Het maximum aantal kerkgangers in het gebouw, dus inclusief het kerkelijk team, is    

   afhankelijk van de gemiddelde grootte van de gezinnen. Uitgaande van een    

   gemiddelde gezinsgrootte van twee leden passen er 110 personen in de kerkzaal.  

-  Voor de dienst van 11:30 uur van de NGK hoeven NGK leden zich niet aan te 

   melden. ( uitgangspunt dat er niet meer dan 60 bezoekers zijn) 

   Er kunnen zich 30 gasten aanmelden via de NGK website. De teller stopt na 30 

   personen. Er is rekenschap gehouden met onverwachte gasten. 
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4 Concrete uitwerking 
 
4.1 Gerelateerd aan het gebouw  
 

4.1.1 Routing 
 

 
 

Binnenkomst van kerk en kerkzaal  

•  De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan 

te raken.  

• Desinfectiemiddel staat bij alle in- en uitgangen. Ook in het toilet is desinfectiemiddel 

aanwezig.  

• Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe!  

• Kerkgangers krijgen door een gastvrouw/heer hun plek toegewezen.  

 

Verlaten van de kerk  

• De kerkgangers verlaten de kerk van achter naar voren volgens de aangegeven 

looproutes. Dat zijn er in totaal drie. Elk blok met zitplaatsen heeft zijn eigen looproute 

om naar buiten te gaan.  

• Iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten.  

 
4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal  

De gastvrouw/-heer houdt bij de ingang in de gaten dat kerkgangers hun handen 

desinfecteren, direct de kerkzaal binnengaan en niet buiten op het plein of in de 

ontvangsthal (sociaal) groeperen. Op het kerkplein word met tape/verf de 1,5 m aan 

gegeven. 
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4.1.3 Garderobe  

De garderobe wordt niet gebruikt tijdens de diensten. Daarnaast geven we in de informatie 

van tevoren aan dat jassen meegenomen dienen te worden naar de stoel in de zaal. 

  
4.1.4 Parkeren  

Er worden geen aanwijzingen gegeven voor parkeren bij het gebouw.  

 
4.1.5 Toiletgebruik  

Kerkgangers worden van te voren ingelicht over het gebruik van de toiletten. Er wordt van 

kerkgangers gevraagd niet naar het toilet te gaan tijdens de dienst maar dit thuis te doen. In 

uitzonderingssituatie is het invalidentoilet beschikbaar. Bij het fonteintje in dit toilet staan 

desinfectiemiddel en servetten om de handen te drogen.  

 
4.1.6 Reinigen en ventileren  

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;  

 

Minimaal een half uur voor en tijdens de dienst wordt de kerkzaal door de koster geventileerd 

door deuren zoveel mogelijk open te zetten.  

De warme-lucht-verwarming zal door de kerkmeester op 100% buitenlucht ingesteld worden. 

Deze installatie kan tijdens de diensten ook onverwarmde buitenlucht de zaal in blazen. Voor 

en na de dienst worden alle deurklinken en gebruikte apparatuur gereinigd met 

desinfectiedoekjes. In het tijdschema in hoofdstuk 4.5 staat wie, wat, wanneer reinigt.  

 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst  
 
4.2.1 Gebruik van de sacramenten  

Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moet de kerkenraad op 

verantwoorde wijze hun eigen keuzes maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele 

principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische 

mogelijkheden.  

 

avondmaal  

Zolang de kerkenraad nog geen keuzes gemaakt heeft met betrekking tot het avondmaal, 

zal deze in de diensten niet gevierd worden.  

 

doop  

Bij het dopen wordt het beroep van dominee gezien als contactberoep. Daardoor mag hij 

een kort binnen moment de anderhalve meter afstand van anderen komen. Voor het dopen 

desinfecteert de dominee zijn handen. Bij het dopen wordt de dopeling niet door de 

dominee aangeraakt. Het gebruik van een gelaatscherm tijdens de doop door de dominee 

wordt door het RIVM aangeraden. 

 
4.2.2 Zang en muziek  

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk.  

We maken gebruik van YouTube en/of maximaal 4 zangers die op drie meter van anderen 

staan (let op: extra ruimte i.v.m. zingen). Zij kunnen begeleid worden door orgel of kleine 

band.  

 
4.2.3 Collecteren  

Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Geadviseerd wordt om de collecte over te 

maken op het rekeningnummer van de NGK met vermelden van het doel. In het kerknieuws 

van de NGK wordt vermeld welke collectes worden gehouden met doel en datum. 
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4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting  

Zolang dit punt niet nader uitgewerkt en beschreven is, drinken we geen koffie na de dienst.  

 
4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk  

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te 

houden. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. De 1,5 

meter tussen de jongere en de volwassene blijft wel van kracht. 

Crèche en bijbelvertelgroep kunnen worden georganiseerd in de daarvoor aangewezen 

ruimte in het kerk van de GKV. Hiervoor zijn 2 zalen beschikbaar. 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht (Branche Kinderopvang en 

dagverblijven): 

• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

• Tussen leiding en kinderen (t/m12 jaar) hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.  

• Tussen leiding onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden  

• Tussen leiding en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden  

• Bespreek voorgaande regels met ouders  

• Vraag bij binnenkomst aan ouders of het kind klachten heeft. 

• Uitgangspunt hierbij is dat kinderen tot 4 jaar of in groep 1 en 2 van het basisonderwijs met 

neusverkoudheid naar de opvang mogen als zij geen koorts hebben. Zie voor een nadere    

toelichting de thuisblijfregels –  https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen  

• Kinderen vanaf groep 3 op de basisschool blijven bij klachten thuis.  

• Als een kind gedurende de dag klachten ontwikkeld, gaat het kind naar huis.  

• Bij twijfel gaat het kind naar huis. 

 

4.3 Uitnodigingsbeleid  
 
Dit is nodig in situaties waarin het potentiële aantal bezoekers 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.  

 

Leden boven de 70 en kwetsbare leden worden geadviseerd om na te gaan of het voor hun 

veilig genoeg is om een eredienst bij te wonen.  

De leden die ziek zijn of zo genaamde lichte verschijnselen hebben worden verzocht thuis te 

blijven.  

Leden die na opgave ziek worden of de zgn. lichte verschijnselen krijgen nadat ze zich 

hebben opgegeven worden verzocht om zich van de lijst af te laten halen.  

Het welkomstteam zal bij binnenkomst van de kerkgangers de bekende RIVM-vragen stellen: 

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

 

 
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 kunt u gebruik maken van de voorschriften van het 

RIVM op www.rivm.nl.  

- voor de periode vanaf begin september wachten we op verdere informatie van de 

  overheid;  

- in de komende periode zullen we met de oudere en kwetsbare gemeenteleden afstemmen 

  om te weten wat zij zelf willen.  

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
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- halen en brengen: Het is toegestaan dat niet gezinsleden met elkaar mee rijden 

  in een auto voor het halen en te brengen naar de kerk. Het dragen van een mondkapje is  

  daarbij verplicht.  

  De online vieringen blijven voor gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid een  

  middel om bij de erediensten betrokken te blijven.  

 

4.4 Taakomschrijvingen  

 
4.4.1 Coördinatoren  

Voor iedere eredienst dienen een of meer coördinatoren te worden aangesteld.  

Zij ontvangen mensen en wijzen ze hun plek. Ze zien verder toe op de getroffen maatregelen. 

In onze gemeente maken we gebruik van 2 gastvrouwen/heren. Zij zijn herkenbaar aan een 

geel keycord met opdruk coördinerend gastvrouw of heer.  

Plaats bij aanvang van de kerkdienst:  

• GVH 1 staat bij de ingang van de kerkzaal.  

• GVH 2 staat bij de zitplaatsen waar de binnenkomende kerkgangers plaats mogen 

  nemen.  

 

Plaats bij het verlaten van de kerkzaal:  

• GV/H 1 staat bij uitgang 2 (deuren kerkzaal keuken kant)  

• GV/H 2 staat bij uitgang 3 (Pieter Florisstraat)  

 
4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger  

De kerkenraad wordt vertegenwoordigd door de ouderling van dienst. Vooraf komt hij/zij 

met de voorganger samen in de zaal 1 voor het consistorie gebed.  

De ouderling van dienst geeft de voorganger geen handdruk maar een hoofdknik  

 
4.4.3 Techniek  

•  Er zit één lid van het beamteam aan de techniektafel. Deze desinfecteert van te 

voren de gebruiksmiddelen. Om het streamen van de dienst in goede banen te 

leiden, zit er één lid van het camerateam achter een extra techniektafel. Een tweede 

lid van dit team bedient de camera’s.  
• De voorganger maakt gebruik van een revers-microfoon. De ouderling van dienst en 

schriftlezer maken gebruik van de vaste microfoon op de liturgische tafel  

• Gebruikers ontsmetten de gebruikte middelen na de dienst met desinfectiemiddel 

zoals mengpaneel, microfoons en standaards, orgeltoetsen en -registers, laptops.  
 
4.4.4 Muzikanten  

De plek voor het muziekteam is gemarkeerd d.m.v. tape op de vloer. De afstand van 3 meter 

wordt tevens gemarkeerd op de vloer zodat kerkgangers afstand houden. Het muziekteam 

kan op het moment dat zij niet spelen zitten op stoelen die klaar staan voor hen naast het 

orgel.  
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4.5 Tijdschema  

 
Noteer hier het schema van acties voor de voorbereiding van een dienst. Tevens ook de 

acties na afsluiting van de dienst. 

 

 

 

 

 

Wanneer  Wat  Wie  

Zondag   

11:00u  Alle deuren van het gebouw open  

Ventileren  

Koster  

 Toilet en deurklinken reinigen  

11:00u  Gastheren/vrouwen aanwezig  

Tafels met desinfectiemiddelen 

klaarzetten.  

Gastheren/vrouwen  

11:00u  Techniek aanwezig  

11:00u  Muziekteam aanwezig  

11:00u Crèche leiding  

11:30u  Aanvang dienst  

12:45  Afsluiting dienst   

 Ventileren tot half uur na de dienst   

 Reinigen:  

- stoelen en tafels  

- toiletten en deurklinken reinigen 

 

 Reinigen mengtafel, microfoons, laptop, 

orgel etc  

Techniek team  

Muzikanten  

 Zaal afsluiten  Koster  
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5 Besluitvorming en communicatie  
 

5.1 Besluitvorming  
Dit gebruiksplan is samen met het gebruiksplan van de GKV gebouw-specifiek maar 

aangepast aan de gebruiken van de NGK de Verbinding.  

Dit gebruiksplan dient door de kerkenraad van de NGK te worden vastgesteld.  

Vanuit de kerkenraad is Jaap Greven betrokken bij het opstellen van dit gebruikersplan.  

Dit gebruiksplan is door de kerkenraad goedgekeurd. 

 

5.2 Communicatie  
Vooraf worden gemeenteleden geïnformeerd via mail, NGK-website en kerknieuws over de 

gang van zaken. In deze informatie worden tenminste de volgende zaken gemeld:  

•  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 gastvrouwen-/heren.  

•  Geen ontmoeting en consumptie na afloop.  

•  Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.  

 

5.3 Communicatiematrix:  
Gebruiksplan op de website van de NGK de Verbinding en regelmatig een update bij het 

kerknieuws of via mailberichten vanuit de kerkenraad..  

Centraal contactadres: Diane Buchner (scriba), email: scriba.ngkdeverbinding@gmail.com 

Posters ingangen: werkgroep kerkdiensten GKV 

 
voor wie  

 

 

 

communicatiemiddel  

kinderen 

tot 12 jr 
kinderen 

13-18 jr 
volwassen 

leden 
70+ leden 

en andere 

kwetsbare 

leden 

gasten 

(niet-

leden) 

commissie 

van 

beheer 

Dagelijks 

bestuur  

 

kerkenraad 

gebruiksplan 

website, intranet, 

papier  

     x x 

uitnodigingen | info 

e-mail, website, 

kerkblad, weekbrief, 

social media 

x x x x x   

centraal 

contactadres voor 

vragen per e-mail, 

telefoon, (whats)app  

en aanmelden dienst 

  x x x   

flyer | affiches | 

welkomstbord 

ingang wat en hoe 

diensten  

  x x x   

persbericht        

informatiebronnen 

kerkverband  

websites SKW, DS, 

gkv.nl en ngk.nl 

     x x 
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6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen en 
bezoekwerk  

 
6.1 Overige bijeenkomsten 
 

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.  

Max 6 personen bij mensen in thuis situatie. 

 

6.1.1 Verhuur zalen  

Bij verhuur van de zalen aan derden is de huurder verantwoordelijk voor het naleven van de 

door de overheid opgelegde voorwaarden. Indien de huurder geen eigen gebruiksplan 

heeft, zullen ze gebruik moeten maken van dit gebruiksplan.  

Koren dienen zich te houden aan het protocol van korennetwerk Nederland 

https://koornetwerk.nl/protocol/  

 

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) 

 

Pastoraal bezoek is mogelijk.  

Dit in onderlinge overeenstemming tussen predikant/pastoraal ouderling/pastoraal werker en 

bezoekadres met in achtnemen van 1,5 meter en hygiëne richtlijnen. 

 

https://koornetwerk.nl/protocol/
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol

