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Gebruiksplan voor kerkdiensten 

VZG Steenwijk  

(versie 4.1) 

 

 

 

 

Vastgesteld door bestuur van de VZG  Steenwijk d.d. 23-06-2020 

Versie 4.0 aangepast n.a.v. overleg met bestuur d.d. 08-09-2020   

Versie 4.1 bijgewerkt en vastgesteld door bestuur dd 17-01-2022 

 

Bronnen:  

- Website van de PKN met publicatie van het protocol als voorbeeld 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-

kerkelijke-bijeenkomsten/ 

- Voorschrijften van het RIVM: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen 

        

Dit gebruiksplan is ook terug te vinden op de website van de VZG-Steenwijk  

https://vzgbethel.nl/home/  

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://vzgbethel.nl/home/
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Inleiding 

Vanaf 1 Juli 2020 wordt door de overheid weer de mogelijkheid geboden om kerkdiensten te 

houden tot maximaal 100 personen. Het maximum aantal personen is echter afhankelijk van 

de betreffende ruimte om de anderhalve meter bepaling te garanderen. Voor onze kerk zien 

we de grens daarom liggen rond 25 personen, afhankelijk of men alleen komt, of als 

echtpaar/gezinsleden met meerdere personen van een kerkbank  gebruik kan maken. Er zijn 

enkele stoelen beschikbaar voor personen die niet op een kerkbank kunnen zitten. 

Het RIVM waarschuwt mensen boven 70 jaar om terughoudend te zijn met bezoek openbare 

ruimtes, waaronder ook kerkbezoek.  Niet iedere oudere boven de 70 heeft echter een 

kwetsbare gezondheid. En anderen, die jonger zijn, ervaren mogelijk wel een kwetsbaarheid 

om gezondheids- of andere redenen.  Daarom gaan we geen leeftijdsgrens hanteren, en gaan 

we ervan uit dat ieder hierin verantwoording neemt voor de eigen keuze.  Voor hen die niet 

naar de kerk kunnen of durven komen wordt in principe doorgegaan met online kerkdiensten  

en uitzending via YouTube. 

 

Doelstelling en functie van dit gebruiksplan 

Met dit gebruiksplan willen we: 

Doelstelling in het algemeen 

● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. 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. 

 

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. 

 

 

Preventie  

We rekenen op ieders inzet om  zorgvuldig alles te doen of na te laten om elkaars vrees voor 

besmetting te respecteren en om een nieuwe uitbraak van het Coronavirus te voorkomen.  
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Dat betekent ook dat de instructies van de aanwezige coördinator(en) dienen te worden 
opgevolgd! De coördinator is te herkennen aan een badge/naambordje op hun kleding. Een 
coördinator bevindt zich bij de hoofdingang. Ook dienen de aanwijzingen van de koster te 
worden opgevolgd.  
 
We vertrouwen erop dat ieder bij (milde)  klachten van verkoudheid, andere 
ziekteverschijnselen  of verhoging bij uzelf- of één van uw gezinsleden, uit voorzorg thuis blijft. 
Ook wanneer u mogelijk contact heeft gehad met een Coronapatiënt in uw familie of andere 
kringen, geldt een vrijwillige huisquarantaine  gedurende het aantal dagen volgens de dan 
geldende RIVM regels. 

We leven uiteraard de algemeen bekende voorschriften na: ‘Niezen in elleboog, geen handen 

schudden en bewaren  van 1,5 meter afstand.’ We houden ons aan de meest recente RIVM-

richtlijnen. Het niet naleven van de richtlijnen kan leiden tot een boete van € 4000,-- voor de 

VZG Steenwijk.  

De voorzitter stelt deze, waar nodig, wekelijks bij en informeert hierover via het infoblad en 
een mededeling in de kerkdienst wanneer dit voor het gebruiksplan veranderingen geeft.  
 
Ieder gemeentelid ontvangt deze instructies persoonlijk via de mail en enkele leden per 
brievenbus, en worden als bekend en akkoord verondersteld. Ook liggen ze uitgeprint in 
verkorte versie bij de ingangen. Enkele exemplaren van de uitgebreide versie liggen in de 
Ontmoeting.  
 
Reservering 

Om deel te kunnen nemen aan de kerkdienst kan reservering vereist zijn als dat bekend 

gemaakt is. Voor zaterdag 12.00 uur kunt u zich per email via hadidevos@gmail.com of 

telefonisch via 06-25134284 of 0521-511078 aanmelden bij Dieny de Vos. Het maximum is 25 

personen exclusief medewerkers aan de dienst. Hiervan wordt een schema gemaakt. Als er te 

veel aanmeldingen zijn kan het zijn dat er contact met u opgenomen wordt.  

 

Bidstond 
De bidstond vindt plaats in de Ontmoeting met inachtneming van de regels van het RIVM. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:hadidevos@gmail.com
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Deel 1: Gebruiksplan Kerkdiensten 
 

Bij binnenkomst 
  

Binnenkomst van de kerk en kerkzaal 

Wanneer er bij aankomst buiten op elkaar gewacht moet worden dienen de afstandsregels in 

acht genomen te worden. 

Bij de hoofdingang van de kerk aan de Gasthuislaan staat een coördinator herkenbaar aan de 

badge/naamplaatje  die, waar nodig, gemeenteleden en  gasten informeert over het protocol, 

en voor ieder de veiligheidsrisico’s bewaakt . Tevens liggen bij de ingangen een paar verkorte 

versies van het gebruiksplan. In de kerkzaal dienen de aanwijzingen van de coördinatoren én 

van de koster te worden opgevolgd.  

 

Desinfectie 

Iedere bezoeker desinfecteert in de hal  de handen met gel.  

 

Infobrief: 

Infobrieven worden niet meer uitgedeeld bij binnenkomst aan de deur. Wel liggen er een paar 

exemplaren in de hal voor eventuele gasten. Infobrieven worden vooralsnog uitsluitend via 

mail verspreid, of thuis door de brievenbus gedaan.  

 

Garderobe 

De kapstok in het halletje bij de hoofdingang mag niet worden gebruikt ivm besmettingsrisico. 

Daarom nemen we de jas mee naar de zitplaats (naast u op de bank leggen) of kan aan de 

zijkanten in de kerkzaal aan de kapstokken opgehangen worden. 

 

Looproute 

Bij binnenkomst via de hoofdingang gaat u rechtsaf. De looproute is langs de muur. In principe 

is er éénrichtingsverkeer in de kerkzaal de kerk in bij aanvang en na afloop van de dienst in 

omgekeerde richting de kerk weer uit.   

 

Communicatie tussen kerkgangers  

Informele gesprekjes tussen kerkgangers zoveel mogelijk vermijden. 

 

Zitplaatsen 

Voor de beschikbare ruimte om 1,5 meter afstand te garanderen geldt in  onze kerk een 

maximum van 25 personen verdeeld over 6 rijen banken en enkele stoelen. Op de banken is 

met stickers aangegeven welke zitplekken toegestaan zijn. Gezinsleden mogen uiteraard bij 

elkaar zitten en houden uiteraard 1,5 m afstand tot niet gezinsleden in dezelfde bank. 

Toilet 

Het toilet wordt bij voorkeur liever niet gebruikt. Mocht dit wel dringend noodzakelijk zijn, 

laat betrokkene zelf het toilet en de kraan schoon achter dmv schoonmaakdoekjes, en 

ontsmet daarna opnieuw de handen met desinfectiegel. 
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Tijdens de kerkdienst 

Ventilatie 
De deur tussen kerkzaal en Ontmoeting, en als dit mogelijk is  naar buiten, blijven openstaan 

voor ventilatie/luchten van de kerkruimte. Zowel voor- als na de dienst het gebouw ook goed 

ventileren/luchten. 

 

Microfoongebruik 

De microfoon op de kansel wordt alleen gebruikt door de voorganger. Mocht het wel 

noodzakelijk zijn dat twee of meer personen van dezelfde eventuele tweede microfoon 

gebruik maken, zorgen betrokkenen zelf voor tussentijdse reiniging van microfoon en 

lezenaar.  

 
Gemeentezang 
Het kan voorkomen dat er afspraken zijn dat we tijdens de dienst helaas niet samen mogen 

zingen, omdat dit  een hoger besmettingsrisico vormt, mee neuriën mag dan wel. Hiervoor 

worden passende en inspirerende alternatieven gezocht als een luisterlied via beamer, 

declamatie  onder orgelspel, een sololied of andere creatieve vorm.  

Collecte 
Er wordt tijdens de dienst niet gecollecteerd. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van 

een collecteschaal bij de uitgangen. Mocht u specifiek een  gift willen geven , kunt u dit in een 

envelop in de schaal doen met vermelding van het doel, of het bedrag overmaken naar de 

bankrekening van de VZG Steenwijk.  

Heilig Avondmaal 
Er kan alleen volgens strikte regels Heilig Avondmaal gevierd vanwege mogelijke 

besmettingsrisico’s. Belangrijk hierbij is dat de deelnemers een eigen portie brood en wijn 

krijgen uitgereikt krijgen op de zitplaats.  

Kindernevendienst/zondagsschool 

De kindernevendienst/zondagsschool kan in principe doorgang vinden in de Ontmoeting 

binnen  de geldende regels van het RIVM. 
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Na afloop van de kerkdienst 

Verlaten van de kerkruimte. 
Het verlaten van de kerk wordt begeleid door de coördinator(en). Ieder ziet zelf toe op  
bewaren van minimaal 1,5 meter afstand. De coördinator(en)  geeft/geven  waar nodig 
instructies. 

 

Napraten na de dienst 

Persoonlijk gesprek  

Na de dienst is er mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek of gebed. Als u hier behoefte aan 

heeft nodigen we  u uit te blijven zitten in de bank, of u geeft dit aan bij de coördinator en 

deze informeert de voorganger of ouderling. 

 

Koffiedrinken 
Gezamenlijk koffiedrinken in de Ontmoeting  wordt voorlopig nog niet georganiseerd. Als de 

geldende regels het toelaten is koffiedrinken in de kerkzaal mogelijk. De koffie wordt op de 

zitplaats uitgereikt. Iedereen blijft zitten op zijn/haar zitplaats.  

Napraten op straat buiten het terrein van Beth-El wordt afgeraden, maar valt onder eigen 

verantwoordelijkheid en naar eigen inzicht. Daar wordt niet op toegezien. 

 

Deel 2: Gebruiksplan Reinigingsprotocol       

Na iedere kerkdienst, of ander gebruik van de kerk,  worden  gebruikte zitplaatsen, lezenaar, 

microfoon, kaarsaansteker, beamer, geluidsapparatuur,  het orgel, de deurklinken, 

toiletruimtes en de keukenruimte gereinigd met schoonmaakdoekjes. 

Diegene die  schoonmaakt  kan gebruik maken van beschermingsmaatregelen als: 

- plastic handschoenen 

- plastic schort  

- desinfectiegel 

Het schoonmaakteam geeft wekelijks door aan de secretaresse of er nog voldoende 

schoonmaak en beschermingsmaterialen liggen in de keuken. Tekorten worden aangevuld.  

 

Deel 3: Gebruiksplan Ontmoeting 

In principe geldt hier het voornaamste voorschrift van 1,5 meter afstand houden. De ruimte 

is op zondagen voor, tijdens en na kerkdiensten alleen toegankelijk voor de voorganger, 

ouderlingen, koster, coördinatoren, schoonmakers en voor de dienst personen voor de 

bidstond. Tijdens de dienst kan de kindernevendienst/zondagsschool gebruik maken van de 

Ontmoeting.  
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Deel 4: Gebruiksplan keuken       

Alleen toegankelijk voor de koster, coördinatoren en schoonmakers.  

 

Deel 5. Andere activiteiten 

Vrijwel alle andere activiteiten van de VZG Steenwijk worden vooralsnog uitgesteld tot nader 

bericht. Eventuele activiteiten die wel doorgaan vinden, kunnen alleen plaatsvinden binnen 

de regels van het RIVM. Vergaderingen van bestuur en ouderlingen kunnen doorgang vinden 

in de Ontmoeting binnen de regels van het RIVM.  

Voor Life-muziek/muziekgroepen/optredens op het podium van de kerkzaal tijdens diensten 

volgen we de afstandsregels en protocollen van het RIVM en Protestantse Kerken.  

 


