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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.  
 
Beheer van dit gebruiksplan door commissie van beheer van gemeente Almkerk-Werkendam; 
ontwikkelingen in de regelgeving doorgeven aan Jos Pruijssen ter verwerking in dit gebruiksplan  
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2 Doel en functie van dit gebruiksplan  
Hier beschrijven wij als kerkelijke gemeente de algemene doelstellingen en functies van het 
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 

gehouden worden. We gebruiken deze periode als oefenperiode waarin we evalueren en 
bijstellen;  

 Vanaf 1 juli mogen we de kerkdiensten weer opschalen naar een maximum van 100 
personen in het gebouw. Dit betekend echter niet dat er 100 personen aanwezig kunnen 
zijn, want de 1,5m-afstand dient gewaarborgd te blijven.  

 
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. 
Alle betrokkenen houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en geven deze door 
aan Jos Pruijssen om namens commissie van beheer het gebruiksplan te actualiseren. 
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3 Gebruik van het kerkgebouw 
In dit hoofdstuk staan enkele basisgegevens met betrekking tot (het gebruik van) het 
kerkgebouw. 
 
3.1 Meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag  
In principe kan er een ochtenddienst en een middag- of avonddienst worden georganiseerd. 
Dat geeft voldoende tijd tussen de bijeenkomsten om alles te reinigen en zo goed mogelijk te 
ventileren.  
Op zondag zal het kerkgebouw gebruikt worden door zowel gemeente Almkerk-Werkendam als 
door gemeente Waardhuizen c.a. volgens een vooraf vastgesteld rooster. Uitgangspunt hierbij is 
dat elke zondag zowel Almkerk-Werkendam als Waardhuizen 1 dienst organiseert. 
Het rooster voor de diensten wordt opgesteld door beide predikanten.  

 
3.1.1 Aanvangstijden voor verschillende diensten 
In de oude situatie zijn de tijden van de diensten als volgt: 
Ochtend:  9:30uur 
Middag: 16:30uur 
 
In de aangepaste situatie zijn de tijden van de diensten als volgt: 
Ochtend:  10:00uur 
Middag: 16:30uur 

 
3.2 Gebruik kerkzalen  
Het protocol gaat uit van de ‘anderhalvemeter’ tussen bezoekers.  
 
Het maximum van het aantal personen is exclusief 'medewerkers'. Medewerkers zijn die mensen 
die noodzakelijk zijn voor het organiseren van de eredienst. Daarbij gaat het om de volgende 
personen: predikant, ouderling, diaken, muzikanten, coördinatoren, technici, de koster. Let er op 
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 honderd mensen op te zoeken, zoals die 
wel wordt gehanteerd in cafés en restaurants. 
 
3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal 
De kerkzaal is voorzien van stoelen. 
De stoelen blijven in rijen staan, waarbij de verplichting geldt dat ze gekoppeld zijn. De stoelen 
mogen niet verplaatst worden. 
 
De stoelen zullen grotendeels weg gehaald zijn, zodat er tussen de rijen minimaal anderhalve 
meter ontstaat.  
 
Het betreden van de kerkzaal gaat als volgt: 
- kerkgangers ontvangen bij binnenkomst 3 rode kaarten; 
- wie als eerste binnenkomt (alleen of als gezin) gaat achteraan de kerkzaal aan het einde 

van een rij zitten ; gezinsleden mogen naast elkaar zitten. 
- men legt vervolgens de drie rode kaarten op de volgende drie stoelen;  
- de volgende die aanschuift, gaat op de eerst beschikbare niet-rode stoel zitten en legt weer 

drie rode kaarten naast zich neer. 
- na de dienst de rode kaarten op de stoelen laten liggen. 
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3.2.2 Capaciteit in een anderhalve meter situatie 
De uitgangspunten voor de organisatie van de anderhalve meter situatie zijn: 
- Door verwijderde rijen en door het systeem met de rode kaarten zal vanzelf voor iedere 

bezoeker helder zijn waar hij/zij kan zitten. 
- huisgenoten mogen bij elkaar zitten;  
- het maximum aantal bezoekers in het gebouw is beperkt. Zie paragraaf 4.3 voor het 

Uitnodigingsbeleid, waarmee wordt voorkomen dat de toegestane aanwezigen niet wordt 
overschreden. 

- Het maximum van aantal personen is exclusief 'medewerkers'. Medewerkers zijn die mensen 
die noodzakelijk zijn voor het organiseren van de eredienst. Daarbij gaat het om de 
volgende personen: predikant, ouderling, diaken, muzikanten, coördinatoren, technici, de 
koster. Let er op 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 honderd mensen 
op te zoeken, zoals die wel wordt gehanteerd in cafés en restaurants 

- Voor het vaste kerkteam is iedere functie verantwoordelijk voor hun eigen rooster. Er is 
vooralsnog geen 1 totaalrooster, maar de personen die een functie hebben zullen per 
zondag zich inschrijven op een lijst. Zodoende is er wel overzicht van de aanwezigen. Het 
vaste kerkteam bestaat uit maximaal 12 personen, namelijk: 

o 1 predikant. 
o 1 ouderling. 
o 1 diaken. 
o 1 koster. 
o Max. 3 personen techniek. 
o Max. 5 personen zang/muziek. 

 
De periode van 1 juni tot 1 juli zal gebruikt worden voor het proefdraaien. Er zal een rooster 
worden gemaakt met kerkleden die vanaf 1 juli een functie gaan krijgen in de kerkdiensten 
(koster, zang, muziek, techniek, ambtsdrager) die in juni gaan proefdraaien. De capaciteit per 1 
juni is bepaald op: Max. 15 kerkleden + max. 12 kerkteam. 
 
In de kerkzaal staan ca. 120 stoelen. 
In het geval dat alle genodigden alleen komen met steeds 3 stoelen er tussen, zullen er ca. 40 
mensen totaal aanwezig kunnen zijn. 
Echter de praktijk zal zijn dat er ook gezinnen bij elkaar gaan zitten, waardoor er naar schatting 
ca. 60 mensen totaal aanwezig kunnen zijn. 
Vanaf 1 juli zal er voorzichtig gestart worden met uitnodigen van kerkleden. Als in de praktijk 
blijkt dat er meer mensen in de kerk passen, dan kan er eventueel nog opgeschaald worden. 
De capaciteit per 1 juli is bepaald op: Max. 30 kerkleden + max. 12 kerkteam. 
 
Het gebruik van de kantine als uitbreiding van de kerkzaal is een optie. Eerst zal enkel gebruik 
worden gemaakt van alleen de kerkzaal. Als dit goed loopt en de berichtgevingen omtrent het 
virus blijven positief, dan kan er nagedacht worden over uitbreiding via de kantine (stap voor 
stap). 
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3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  
Hieronder is beschreven wat de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van de zalen in 
het kerkgebouw zijn. 

 
  

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik 
per 1 juni 

Aangepast 
gebruik per 1 juli 

Kerkzaal  Kerkdiensten en 
gemeentevergaderingen 
190 zitplaatsen/ 213m2 
oppervlakte 

Kerkdiensten (max. 
2 op zondag); 27 
zitplaatsen.   

Kerkdiensten (max. 
2 op zondag); 42 
zitplaatsen.  
 

Kerkenraads-kamer 
(vergader- 
ruimte 1) 

Kerkenraad voor de 
dienst 
Vergaderzaal voor o.a. 
KR 

Ouderling + diaken 
+ voorganger. 
  
Voor overige 
doelen: gesloten. 
Vergaderen in 
overleg met koster. 

Ouderling + 
diaken + 
voorganger. 
  
Voor overige 
doelen: gesloten. 
Vergaderen in 
overleg met 
koster. 

Honk (vergader-
ruimte 2) 

Kinderkring voor ca. 15 
kinderen en 2 leiders 

Afgesloten Afgesloten 

Kantine 
(vergaderruimte 3) 

Diverse functies Vergaderingen: 
Max 10 personen. 
Reservering via 
Maarten van 
Helden 

Vergaderingen: 
Max 10 personen. 
Reservering via   
Maarten van 
Helden 

Gele kamer 
(vergaderruimte 4) 

Diverse functies Afgesloten Afgesloten 

Crèche 
(vergaderruimte 5) 

Diverse functies Afgesloten Afgesloten 
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4 Concrete uitwerking  
4.1 Gerelateerd aan het gebouw 
 
4.1.1 Routing 
 Bij binnenkomst staat een ambtsdrager die een ieder welkom heet en een korte vraag stelt: 

“Bent u verkouden en/of heeft u koorts?” 
(in de uitnodiging voor de dienst wordt al aangegeven om bij ziekte/verkoudheid thuis te 
blijven). Tevens zal de aanmelding gecontroleerd worden in de registratie-map. 

 Ook hangen er posters op die aandacht vragen voor de hygiëne-maatregelen en het 
houden van afstand. 

 Middels pijlen op de grond wordt de routing in het kerkgebouw aangegeven. 
Kleur rood is ingang / kleur blauw is uitgang. 

 Zie plattegrond hieronder voor de routing. Tevens is plattegrond als separate bijlage 
toegevoegd aan dit gebruiksplan. 
 

Binnenkomst van kerk en kerkzaal 
 De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te 

raken. 
 Desinfecterend middel staat in de entreehal en bij de ingang van de kerkzaal. 
 Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe (vanwege doorloop en vanwege 

beperken kans op besmetting). 
 Er kan geen gebruik gemaakt worden van de postvakken (vanwege doorloop en vanwege 

beperken kans op besmetting). 
 De koster geeft bij de ingang van de kerkzaal een korte instructie van het betreden van de 

kerkzaal (zie ook paragraaf 3.2.1). 
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Verlaten van de kerk 
 Voor het laatste lied geeft de dominee aan dat de zaal rij voor rij verlaten kan worden, 

waarbij de achterste rij (dichtste bij de uitgangen) als eerste naar buiten mag gaan.  
Mocht dit in de praktijk niet werken, dan kan de koster het uitgaan evt. begeleiden. 

 Er zijn 2 uitgangen, zie hiervoor de plattegrond. 
 iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten. 

 
 
4.1.2 Gebruik van entree/ontvangsthal 
Kerkgangers dienen direct de kerkzaal binnen te gaan en niet buiten het kerkgebouw of in de 
entreehal (sociaal) te groeperen. 
 
4.1.3 Garderobe 
De garderode kan, vanwege een soepele doorloop en vanwege beperken kans op 
besmetting, niet gebruikt worden. 
 
4.1.4 Parkeren 
Er gelden geen bijzondere restricties voor het parkeren. Let bij het parkeren er wel op dat de 
achteringang bij aanvang van de kerkdienst is gesloten. 
 
4.1.5 Toiletgebruik  
Kerkgangers dienen thuis naar de wc te gaan. Het bezoek aan het toilet is alleen mogelijk in 
uitzonderingssituaties.  
Voor in de toiletten zijn wel papieren doekjes en afvalbakjes geregeld. 
Tips om verspreiding tegen te gaan na toiletgebruik:  
- Spoel het toilet door met een dicht deksel. 
- Reinig zelf de wc en veeg deurklinken schoon. 
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4.1.6 Reinigen en ventileren 
Algemene richtlijnen voor alle bezoekers m.b.t. reinigen en ventileren: 

 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; 
 ventileren is heel belangrijk, dit wordt als volgt geregeld door de dienstdoende koster: 

o Aanzetten ventilatiesysteem in kerkzaal (inblaas van verse lucht). 
o Klepramen open zetten voor, tijdens en na de kerkdienst. 

Bezoekers rekening houden met evt. tocht (trui/jas). 
o Afhankelijk van het weer: deuren van kerkzaal open zetten. 
o Aandachtspunt: Bij wind kunnen de lamellen gaan klapperen, deze dan bij elkaar 

schuiven en vastzetten met elastiek. Problemen m.b.t. zonwering/hitte/tegenlicht 
zullen nader bekeken worden. 

 Het reinigen van de kerkzaal dient te gebeuren door het aanwezige kerkteam, nadat alle 
kerkleden de zaal verlaat hebben. De schoonmaakmiddelen (doekjes + handgel) zijn 
aanwezig in de kerkzaal. Let op reinigen van: 

o Microfoons. 
o Muziekinstrumenten. 
o Stoelen/leuningen. 
o Deurklinken. 
o Toetsenborden/mengpaneel etc. 
o Toilet. 

Extra schoonmaakmiddelen staan achter de bar in het Honk – voor nabestelling kan 
contact opgenomen worden met Jan de Vente. 
De rode kaarten worden na iedere kerkdienst verzameld in een schaal. Er zijn voldoende 
rode kaarten voor 2 diensten per dag (na 1 week “rusten” in de schaal zijn er geen 
bacteriën meer en kunnen de rode kaarten hergebruikt worden). 

 
4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 
 
4.2.1 Gebruik van de sacramenten 
Tot september is er geen bediening van de sacramenten. 
 
avondmaal 
Dit hangt gedeeltelijk af van hoeveel mensen er in het gebouw mogen. Waarschijnlijk gaan we 
toe naar: 
- Of een Avondmaalsmaand, waarin de gemeente over de duur van een maand het 

Avondmaal viert. 
- Of een viering op de eerste zondag van de maand, waarbij de niet in de kerk aanwezige 

leden thuis meevieren. 
 
Hierover bezinnen de predikanten zich nog. 
 
Beide vormen van vieren vragen een creatieve omgang met de formulieren. Hiervoor wordt 
door de predikanten een verkort formulier ontwikkeld. 
 
doop 
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 dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving. 
 
Mochten de maatregelen toch weer worden aangescherpt dan kan in de volgende vorm de 
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doop toch doorgaan: met een doopschaaltje (liefst een mooie) met water. Bijvoorbeeld de 
vader van het kind giet het water uit over het hoofd van het kind, de dominee spreekt op 
afstand onder een zegenend gebaar de formule uit. Voorwaarde hiervoor is dat kerkenraad en 
doopouders akkoord zijn met deze gang van zaken.  
 
4.2.2 Zang en muziek 
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk, omdat dit een bron van besmetting lijkt te 
zijn. 
 
Zang en muziek wordt op één van onderstaande manieren gerealiseerd (kan per zondag 
verschillen): 
 Geen zanger, enkel muziekbegeleiding. 
 Max. 2 zangers onder begeleiding van piano/drum of orgel. 

De zangers dienen op drie meter van anderen staan (let op: extra ruimte i.v.m. zingen). 
De locatie van de zangers is op de vloer aangegeven. 

 Het tonen van muziekfilmpjes. 
 

4.2.3 Collecteren 
Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk.  
 
Voor Almkerk-Werkendam kan gebruik worden gemaakt van de Givt-app of via de bank. 
Let op: gebruik bij betaling via de bank het onderstaande bankrekeningnummer van de kerk, 
omdat de diaconale rekening is opgezegd;  
NL97 RABO 0301 5101 99            o.v.v. collecte datum + welk doel 
 
Voor Waardhuizen c.a. kan de gift overgemaakt worden op de onderstaande 
rekeningnummers of door collectemunten in te leveren bij een diaken of Ardi van Oudheusden. 
Hierbij duidelijk in de omschrijving het collectedoel meegeven, zoals hieronder aangegeven. 
Diaconie        NL67 RABO 0301 524 416            Omschrijving: “Diverse Deputaten” 
Kerkbouw      NL76 RABO 3015 139 606            Omschrijving: “Collecte Bouwfonds” 
 
4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 
Gelet op de voorschriften van het RIVM zal er geen koffiedrinken en ontmoeting worden 
georganiseerd. 
 
4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 
Tot nader order zal er geen kinderoppas en kinderkring worden georganiseerd. 
Voor de kinderoppas (crèche) is het advies om dit onderling met elkaar te regelen. 
 
4.3 Uitnodigingsbeleid 
 
Uitnodigingsbeleid Almkerk-Werkendam 
Een uitnodigingsbeleid is nodig in situaties waarin het potentiële aantal bezoekers groter is dan 
het toegestane maximum van 42 personen voor de kerkzaal. 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. 

 
Hiervoor is een uitnodigingsbeleid opgesteld als volgt: 
 
In de periode 1 juni t/m 30 juni zullen alleen gemeenteleden worden uitgenodigd die na 1 juli 
een taak hebben bij het organiseren van de kerkdiensten (denk hierbij aan dominee, 
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kerkenraad, kosters, muzikanten, beamteam, CVB en evt. aanhang met een max. van 27 
personen). 
 
In de periode week 24 en 25 gaat de kerkenraad telefonisch de gemeenteleden benaderen 
met de vraag of zij en hun evt. gezinsleden voor de diensten vanaf 1 juli uitgenodigd willen 
gaan worden. Deze info dient dan gebundeld te worden in week 26 door Wilco van Vark (GKV 
Almkerk) in een ledenlijst met emailadressen.  
 
Vanaf week 27 worden wekelijks de gemeenteleden die zich telefonisch hebben aangemeld bij 
de kerkenraad, per email uitgenodigd in alfabetische volgorde met een max. van 42 personen.  
Zij kunnen dan t/m donderdagavond 19.00 uur zichzelf en hun gezinsleden aanmelden per 
email of mobiel voor de komende zondagsdienst. Indien dan het aantal van 42 personen nog 
niet is gehaald, kan er tot vrijdag 19.00 uur nog een extra uitnodiging worden gemaild naar 
overige gemeenteleden voor aanvullende aanmeldingen. Van deze uitnodiging is een 
voorbeeld toegevoegd als bijlage van dit gebruiksplan. 
 
Uitnodigingsbeleid Waardhuizen 
Voor gemeente Waardhuizen is nog geen uitnodigingsbeleid opgesteld. De kerkdiensten zullen 
in eerste instantie alleen via online stream worden georganiseerd met het vaste kerkteam als 
aanwezigen. 
 
4.3.1 Registratie en verantwoordelijkheid 
Het registreren van de aanmeldingen van de kerkleden is van belang, mocht er een uitbraak 
van Corona zijn, om gedegen contactenonderzoek te doen. 
 
Voor het vaste kerkteam geldt er een inschrijflijst per zondag, zie paragraaf 3.2.2. 
 
Voor de komst naar het kerkgebouw geldt dat dit op eigen verantwoordelijkheid is. 
 
4.3.2 Ouderen en kwetsbare mensen 
In deze paragraaf zullen voorschriften opgenomen worden 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: 

- voor de periode vanaf 1 juli wachten we op verdere informatie van de overheid; nadien 
zal deze paragraaf verder worden ingevuld. 

- In de periode week 24 en week 25 vindt met oudere en kwetsbare gemeenteleden 
afstemming plaats om inzichtelijk te krijgen wat zij zelf willen;  

- Halen en brengen:  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 
het middel om bij de erediensten betrokken te blijven. 

 
4.3.3 Bijzondere diensten 
Voor bijzondere diensten (bijvoorbeeld doop) zal er m.b.t. het uitnodigingsbeleid een specifieke 
invulling m.b.t. gasten/familie zijn. Dit is nog nader in te vullen. 
 
4.4 Taakomschrijvingen 
 
4.4.1 Coördinatoren  
Voor iedere eredienst zullen er 2 coördinatoren worden aangesteld, namelijk 1 ambtsdrager en 
1 koster. 
De ambtsdrager ontvangt de mensen en stelt de “checkvraag” en controleert de lijst met 
genodigden. 
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De koster geeft instructie voor het ingaan (en evt. uitgaan) van de kerkzaal. 
De coördinator is herkenbaar middels een hesje. 
Zie ook de plattegrond voor de locatie van de coördinator. 
 
4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger 
Aanwezig namens de kerkenraad zijn: 

- Voorganger 
- 1 ouderling van dienst 
- 1 diaken/ouderling (tevens coördinator) 

Consistoriegebed vindt plaats in de kerkenraadskamer. 
 
Na binnenkomst van kerkenraad geeft dominee geen handdruk, maar een hoofdknik. 
 
4.4.3 Techniek 
De techniek wordt georganiseerd door een vast team van max. 3 personen. 
De 3 personen zitten minimaal anderhalve meter uit elkaar op een vaste plaats. 
 
In de kerkzaal zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig waarmee de techniek naderhand kan 
worden gereinigd. 
 
4.4.4 Muzikanten 
De muzikanten zullen bij het binnengaan van de kerkzaal hun plaats in de kerkzaal reserveren 
(zie eerder beschreven rode kaarten systeem) en/of de koster zorgt voor een gereserveerde rij, 
waarmee bij het zitten de anderhalve meter is gewaarborgd. 
 
Zangers dienen 3 meter afstand te houden tot andere gemeenteleden. De zangposities zullen 
op de vloer worden aangeduid middels een markering. 
De overige muzikanten dienen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en 3 meter afstand tot de 
zangers. 
 
De muzikanten reinigen een ieder zijn of haar eigen instrument. 
Zangers reinigen een ieder zijn of haar eigen microfoon. Ook als deze tussendoor door een 
ander wordt gebruikt. 
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4.5 Tijdschema 
Hieronder het schema van acties voor de voorbereiding van een dienst. Tevens ook de acties 
na afsluiting van de dienst. 
 

Wanneer Wat Wie 
 Zaterdag  
avond Ramen in de kerkzaal staan open om te 

ventileren 
Koster 

 Zondag - ochtenddienst  
9:30uur Deuren van het gebouw open  

Ventileren 
Koster 

9:30uur Ambtsdragers/voorganger aanwezig + 
scherm aanzetten met huisregels 

Ambtsdragers / koster / 
voorganger 

9:30uur Techniek aanwezig Techniek 
9:30uur Muziekteam aanwezig Muziekteam 
9:40-9:55uur Binnenkomst kerkleden Genodigde kerkleden 
10:00uur Aanvang dienst  
Ca. 11:00uur Afsluiting dienst  
 Ventileren  
 Reinigen: 

- Microfoons. 
- Muziekinstrumenten. 
- Stoelen/leuningen. 
- Deurklinken. 
- Toetsenborden/mengpaneel. 
- toilet. 

2 coördinatoren + 
muziekteam + techniek 
team 

 Zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 
open aan zijde van patio (i.v.m. 
inbraakrisico) 

Koster 

 Zondag - middagdienst  
16:00uur Deuren van het gebouw open  

Ventileren 
Koster 

16:00uur Ambtsdragers/voorganger aanwezig + 
scherm aanzetten met huisregels 

Ambtsdragers / kosten / 
voorganger 

16:00uur Techniek aanwezig Techniek 
16:00uur Muziekteam aanwezig Muziekteam 
16:10-16:25uur Binnenkomst kerkleden Genodigde kerkleden 
16:30uur Aanvang dienst  
Ca. 17:30uur Afsluiting dienst  
 Ventileren  
 Reinigen: 

- Microfoons. 
- Muziekinstrumenten. 
- Stoelen/leuningen. 
- Deurklinken. 
- Toetsenborden/mengpaneel  
- Toilet 

2 coördinatoren + 
muziekteam + techniek 
team 

 Zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 
open 

Koster 

 Zondag – min. 1 uur na einde 
middagdienst 

 

Na 18:30uur Ramen sluiten Koster 
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5 Besluitvorming en communicatie 
5.1 Besluitvorming  
Dit gebruiksplan is door de kerkenraad vastgesteld.  
 
5.2 Communicatie 
Het gebruiksplan ligt geprint in het kerkgebouw en staat tevens op de website. 
 
Per e-mail zullen de volgende stukken worden verstuurd aan alle gemeenteleden: 
- Het gebruiksplan, incl. bijlagen. 
- Brief met uitnodiging voor kerkdiensten, hierin staan ook de algemene huisregels 

omschreven: 
o Bent u (of een huisgenoot) verkouden of heeft u koorts; Blijf (als gezin) thuis!  
o Behoort u tot een risicogroep (70+ of bent u 18+ en heeft u een aandoening zoals 

omschreven op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen); Blijf zoveel 
mogelijk thuis!  

o Bij binnenkomst wordt u gevraagd of u ziekteverschijnselen (verkoudheid/koorts) 
heeft en wordt uw aanmelding gecontroleerd.  

o Tevens desinfecteert u uw handen en volgt u de instructies op van de coördinator en 
de aangegeven looproutes. Garderobe wordt niet gebruikt, aangezien u de kerk 
verlaat via de achterzijde. Een evt. jas dient u mee te nemen naar de kerkzaal. 

o De koster zal aangeven waar u kunt gaan zitten in volgorde van achter naar voren; 
het is dus mogelijk dat u niet op uw gebruikelijke plaats kunt gaan zitten. Huisgenoten 
mogen naast elkaar zitten. 
Laat de stoelen staan, deze staan op 1,5m afstand. 

o Kerkzaal wordt goed geventileerd d.m.v.  open ramen; mogelijk dat u iets warms 
kunt aantrekken. 

o Toiletgebruik wordt afgeraden m.u.v. hoge nood (na gebruik desinfecteert u uw 
handen) 

o Meezingen tijdens de kerkdienst is niet mogelijk ter voorkoming van besmettingen. 
o Kinderopvang / crèche wordt niet georganiseerd 
o Collecte digitaal via de Givt-app of thuis via bankoverschrijving. 
o Verlaat de kerk op aanwijzing van de coördinatoren en houdt 1,5 m afstand tot 

elkaar; geen groepsvorming toegestaan. 
 
5.3 Aanspreekpunten 
Voor vragen of tips over de praktische invulling van het gebouw: 
Commissie van beheer Almkerk  
E-mail beheer@almkerk-werkendam.gkv.nl 
 
Voor vragen over uitnodigingsbeleid: 
Diaconie Almkerk-Werkendam 
E-mail diaconie@almkerk-werkendam.gkv.nl 
Diaconie Waardhuizen c.a. 
E-mail ………………………………………… 
 
Voor vragen over het beleid: 
Kerkenraad Almkerk-Werkendam 
E-mail scriba@almkerk-werkendam.gkv.nl 
Kerkenraad Waardhuizen c.a. 
E-mail ………………………………………… 
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Voor nazorg; Wil je doorpraten over de dienst of over geloof? Heeft iets je geraakt? 
Predikant Almkerk-Werkendam 
E-mail elzingard@live.nl 
Predikant Waardhuizen c.a. 
E-mail htwendt@hotmail.com 
 
Heeft u diagnose Covid19, nadat u een kerkdienst heeft bezocht? 
Neem contact op met de GGD en meldt dit direct bij:  
Almkerk-Werkendam: diaconie@almkerk-werkendam.gkv.nl 
Waardhuizen c.a.:  ………………………………………… 
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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. 
Zie paragraaf 3.2.3: In de kantine kan er met maximaal 10 personen vergaderd worden. 

 
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) 
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7 Bijlagen 
7.1 Plattegrond inloop 
  



jos
Momentopname

jos
Tekstvak
INLOOP KERKGEBOUW

jos
Pijl

jos
Tekstvak
INGANG

jos
Tekstvak
GEEN TOEGANG

jos
Polylijn

jos
Polylijn

jos
Toelichting
deur staat open

jos
Toelichting
deur staat open

jos
Ellips

jos
Ellips

jos
Polylijn

jos
Ellips

jos
Toelichting
ambtsdrager:- welkom- checkvragen

jos
Ellips

jos
Toelichting
tafel met:- desinfectie- rode kaarten

jos
Tekstvak
garderobe niet gebruiken

jos
Veelhoek

jos
Toelichting
scherm met huisregels

jos
Pijl

jos
Pijl

jos
Pijl

jos
Pijl

jos
Tekstvak
vak voor kerkleden met 2 of minder personen

jos
Ellips

jos
Ellips

jos
Polylijn

jos
Ellips

jos
Toelichting
koster

jos
Ellips

jos
Pijl
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7.2 Plattegrond uitloop 
 
  



jos
Momentopname

jos
Tekstvak
UITLOOP KERKGEBOUW

jos
Toelichting
deur staat open

jos
Toelichting
deur staat open

jos
Ellips

jos
Tekstvak
garderobe niet gebruiken

jos
Veelhoek

jos
Ellips

jos
Polylijn

jos
Polylijn

jos
Polylijn

jos
Polylijn

jos
Polylijn

jos
Toelichting
uitgang afzetten met lint

jos
Pijl

jos
Tekstvak
Kerkzaal splitsen in 2 delenRij voor rij kerkzaal verlatenAchterin beginnen

jos
Pijl

jos
Pijl

jos
Pijl

jos
Toelichting
alternatieve uitgang bij gebruik kantine als kerkzaal

jos
Toelichting
alternatieve uitgang bij gebruik kantine als kerkzaal
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7.3 Voorbeeld uitnodigingsbrief kerkdiensten vanaf 01-07-2020 



Versie 23-06-20 

Beste gemeenteleden, zowel jong als oud:  
 
Vanaf 1-7-20 mogen we vanuit de overheid weer kerkdiensten gaan organiseren, maar vooralsnog 
met een beperkt aantal bezoekers. Dit heeft te maken met de 1,5 meter richtlijn, waardoor in onze 
kerkzaal max. 42 personen zijn toegestaan (dit is inclusief dominee, band, beamteam en 
kerkenraad). 
Om dit in goede banen te leiden en niemand voor een gesloten deur te laten komen is besloten via 
email max. 30 kerkleden in alfabetisch volgorde uit te nodigen voor de kerkdienst waarin onze eigen 
predikant voorgaat. De andere dienst blijft dan beschikbaar voor gemeenteleden van Waardhuizen. 
Tevens blijven de kerkdiensten te volgen via kerkomroep en YouTube. 
 
Daarnaast dient u rekening te houden met het volgende: 
- Bent u (of een huisgenoot) verkouden of heeft u koorts; Blijf (als gezin) thuis!  
- Behoort u tot een risicogroep (70+ of bent u 18+ en heeft u een aandoening zoals omschreven op 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen); Blijf zoveel mogelijk thuis!  
- Bij binnenkomst wordt u gevraagd of u ziekteverschijnselen (verkoudheid/koorts) heeft en wordt 

uw aanmelding gecontroleerd.  
- Tevens desinfecteert u uw handen en volgt u de instructies op van de coördinator en de 

aangegeven looproutes. Garderobe wordt niet gebruikt, aangezien u de kerk verlaat via de 
achterzijde. Een evt. jas dient u mee te nemen naar de kerkzaal. 

- De koster zal aangeven waar u kunt gaan zitten in volgorde van achter naar voren; het is dus 
mogelijk dat u niet op uw gebruikelijke plaats kunt gaan zitten. Huisgenoten mogen naast elkaar 
zitten. 
Laat de stoelen staan, deze staan op 1,5m afstand. 

- Kerkzaal wordt goed geventileerd d.m.v.  open ramen; mogelijk dat u iets warms kunt 
aantrekken. 

- Toiletgebruik wordt afgeraden m.u.v. hoge nood (na gebruik desinfecteert u uw handen) 
- Meezingen tijdens de kerkdienst is niet mogelijk ter voorkoming van besmettingen. 
- Kinderopvang / crèche wordt niet georganiseerd 
- Collecte digitaal via de Givt-app of thuis via bankoverschrijving. 
- Verlaat de kerk op aanwijzing van de coördinatoren en houdt 1,5 m afstand tot elkaar; geen 

groepsvorming toegestaan. 
 
Wilt u komende zondag de eigen morgen- of middagdienst bijwonen, meldt u dan aan 
vóór donderdagavond 19.00 uur via varkwater@gmail.com en vermeldt het volgende: 
 Aantal personen dat naar de kerk komt? 
 Welke toekomstige zondag(en) bent u met welke personen op vakantie? 
(deze aanmelding geldt gelijk als uw toegangsbewijs voor komende zondag; dit wordt niet meer extra 
bevestigd per email) 
 
Indien donderdagavond 19.00 uur het max. aantal personen nog niet is opgegeven, worden er 
donderdagavond nog nieuwe gemeenteleden uitgenodigd, die zich kunnen aanmelden voor 
vrijdagavond 19.00 uur. 
Wij hopen hiermee toch een begin te kunnen maken met het organiseren van samenkomsten en de 
tijd zal aangeven wat hierin het nieuwe normaal zal gaan worden. 
Wij houden u op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen en hopen op uw medewerking in deze. 
 
De Kerkenraad. 


