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Versie 1.1 / 16 juni 2020 
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 
gepubliceerd door de Protestantse Kerk Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van 
deze richtlijnen.  
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra 
hier aanleiding voor is. 

Inleiding 
Medio mei ’20 heeft de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland, waar wij 
als Protestantse ‘de Achthoek’ toebehoren, een protocol opgesteld om gefaseerd het gebruik 
van het kerkgebouw als plaats van samenkomst weer mogelijk te maken.  
 
De concrete invulling en bijstelling van dit protocol, het zogenaamde gebruikersplan, behoort 
tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het zogenaamde ‘Achthoek Corona Team 
(ACT)’ heeft daartoe het mandaat gekregen van de kerkenraad om dit op te stellen. Dit team 
bestaan uit een viertal leden van de kerkenraad aangevuld met een vertegenwoordiging van 
het kostersteam. 
 
Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten - zoals erediensten - hervat, moet dit 
gebruiksplan worden opgesteld.  
 
Het landelijke PKN-protocol biedt hiervoor een belangrijk handvat, tegelijkertijd is het niet 
allesomvattend. Daarom is het gebruik van gezond verstand van even groot belang. 
 
Het gebruiksplan is beschikbaar voor alle gemeenteleden en ligt ter inzage in de kerk. Het 
blijft actief zolang het landelijke PKN-protocol dat voorschrijft. De meest recente versie is 
beschikbaar via de website van de kerk of op te vragen bij de scriba. 
 
Voor alle activiteiten geldt dat we de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, 
kwetsbare personen e.d. in acht nemen. 
 
Alle gebruikers van het kerkgebouw en de omliggende buitenruimtes houden zich aan de 
voorschriften zoals omschreven in het gebruikersplan. De controle hierop ligt bij het ACT, 
maar bovenal geld de eigen verantwoordelijkheid door de gebruikers, en elkaar aanspreken 
hierop. 
 
Bij alle activiteiten is een coördinator /eindverantwoordelijke aanwezig, die bekend is bij het 
ACT. 
De communicatie omtrent het gebruiker van de kerk dient eenduidig te zijn, en nagenoeg 
geen ruimte bieden voor eigen/andere interpretatie. 
 
Voor het gebruik van de kerkzaal, zowel voorafgaand, tijdens als na de dienst, wordt een 
overzicht opgesteld van alle handelingen. Tevens wordt dit gedaan voor de overige ruimtes. 
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De eredienst  
 
 
Voor iedere viering worden twee coördinatoren ingeroosterd door het hoofd van de 
kostersgroep. 
Deze coördinatoren zien toe op het naleven van de maatregelen die getroffen zijn. Zij geven 
aan waar mensen mogen zitten of lopen.  
 
Bij de ingang van de Doorslag worden de kerkgangers begroet en informeert een coördinator 
naar de gezondheid middels de volgende triage-vragen die op een bord staan: 
 
Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: 

 Neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C) 

 Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad 

 Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidklachten 

 Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona 

vastgesteld? 

 

Als op één van deze vragen het antwoord ‘ja’ is, dan mag u de kerk niet bezoeken. 
Daarnaast wordt kerkbezoek afgeraden voor mensen die tot een risicogroep behoren:  
Ouderen boven de 70, die niet meer thuis wonen, of mensen met een ‘onderliggende 
aandoening’, zoals een chronisch luchtweg-/longprobleem of chronische hartproblemen 
waarvoor men onder behandeling van een specialist staat. Hierin moet elke kerkganger een 
eigen afweging maken. 
 
De garderobe is niet in gebruik, de jassen en paraplu’s kunt u meenemen naar uw zitplaats. 
 
Het aantal kerkgangers dat aanwezig mag zijn is beperkt.  

 Vanaf 1 juni zijn dat maximaal 30 mensen. 

 Vanaf 1 juli maximaal 100 mensen afhankelijk van de mogelijkheden welke de 

kerkzaal biedt.  

Het betreft hier het totaal aantal mensen, dus inclusief koster, organist, predikant en 
ambtsdragers. 
 
De bezoekers van de eredienst worden geregistreerd en blijven gearchiveerd. Dit om - in 
geval van een besmetting - te kunnen achterhalen met wie men mogelijk in contact is 
geweest.  
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Reserveringssysteem 
 
Het werken met een reserveringssysteem is verplicht, zowel bij 30 als bij 100 bezoekers. 
Gemeenteleden kunnen zich aanmelden volgens de richtlijnen “toegangsbeleid en 
reserveringssysteem”.Zie de bijlage  
 
De predikant, koster, dienstdoende ouderlingen, diaken, organist, beamerbediening, 
muzikale ondersteuning tellen mee met het totaal aantal bezoekers. Daarnaast worden een 
aantal stoelen vrij gehouden, de zogenaamde ‘stoel van Elia’.  

Persoonlijke bescherming 
 
Er is een hygiëneplan. Zie de bijlage.   
Er worden geen mondmaskers aangeboden. Indien gewenst dient men deze zelf mee te 
brengen.  
 

Aanvangstijd  
 
De aanvangstijd van de kerkdienst is om 10.00 uur. Om de inloop goed te laten verlopen 
vragen wij  de kerkgangers op tijd aanwezig te zijn i.v.m. toewijzing van de zitplaatsen.  
 

De kerkauto  
 
Deze is voorlopig niet beschikbaar. 
 

Koffiedrinken en ontmoeting na afloop 
 

Koffiedrinken is nog niet mogelijk. Na afloop van de kerkdienst verlaten we de kerkzaal op 
aanwijzing van de coördinatoren via de uitgang aan de Molenweg. We verlaten het 
buitenterrein van de kerk direct, dus geen openhoud door persoonlijke gesprekken.  
 

Hygiëneplan  
 
De schoonmaak kan door beheerder worden gedelegeerd naar andere 
gemeenteleden mits ze daarvoor passende instructies hebben gekregen. 
In de kerkzaal worden de stoelen / banken, deurklinken, lessenaar, microfoons voor en na 
elke dienst /bijeenkomst gereinigd. De organisten maken zelf het orgel voor en na gebruik 
schoon. De beamer- en video bediener reinigen zelf alle materialen zoals de 
afstandsbedieningen, kabels enz. Zie de bijlage.  
 

Gebruik toiletten 
 
Aan gemeenteleden wordt gevraagd om het bezoek aan het toilet in de kerk tot een 
minimum te beperken. Toiletten worden schoonmaakt volgens het hygiëneplan. Extra 
hygiënedoekjes zijn beschikbaar die bezoekers kunnen gebruiken voor deurklinken en 
toiletbrillen. 
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De kerkzaal 
 
De volgende uitgangspunten zijn gebruikt bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal: 
 

 Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. Dit is 

gemarkeerd door het aanbrengen van stickers. 

 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

 De coördinator(en) zien toe op de maatregelen die getroffen zijn en geven 

desgewenst aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. 

 Een coördinator is beschikbaar om mensen te begeleiden naar een zitplaats.  

 Het verlaten van het kerkgebouw wordt ook begeleid door de coördinator(en). De 

mensen die het dichtst bij de uitgang zitten gaan als eerste weg. We gebruiken de 

uitgang aan de Molenweg voor het verlaten van de kerk. 

Zie voor nadere uitleg de bijlage “de kerkdiensten vanaf 1 juli in de Achthoek te 

Scherpenzeel” 

 
 

De kerkdienst 
 
In en rond de kerkdienst is er nog aan aantal aspecten waarmee rekening gehouden dient te 
worden, zoals: 
 

 Muzikale medewerking: Wanneer muzikanten/koorleden medewerking verlenen aan 

de dienst houden zij ook voldoende afstand tot de andere aanwezigen. 

 De zangmicrofoon  wordt alleen door een ouderling gebruikt voor de 

afkondigingen. 

 De kanselmicrofoon wordt alleen door de predikant gebruikt. 

 Er zijn tot nader order geen kindernevendiensten.  

 Crèche: In deze periode zal er geen gelegenheid zijn voor de crèche. 

 Gemeentezang wordt momenteel afgeraden, en is dus niet mogelijk.  

  Het gebruik van collectezakken is niet mogelijk. 

Via de app “GIVT” kan gedoneerd worden en deze methode heeft de voorkeur. Voor 

wie dat niet mogelijk is, staan bij de uitgang twee collecteschalen. De opbrengst 

wordt via dezelfde verdeelsleutel zoals ook gebruikt bij de online-collecte verdeeld 

over de doelen. De diakenen tellen de collectegelden volgens de richtlijnen in het    
 hygiëneplan.  
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Bijzondere vieringen en bediening van sacramenten 
 

Tijdens de diensten wordt te allen tijde een onderlinge afstand van 1,5 meter tussen de 

aanwezigen in acht genomen. Alleen bij onderstaande liturgische handelingen is in overleg 
met de direct betrokkenen daarop een uitzondering mogelijk. 
 

 Dopen. 
 Bevestiging van ambtsdragers. 
 Huwelijks (in)zegening. 
 Ziekenzalving. 
 Rouwdienst. 
 Avondmaal. 

 
Het is belangrijk om op te merken dat niemand hiertoe gedwongen mag worden. Mochten 

voorganger of gemeentelid de anderhalve meter tijdens de liturgische handeling wel willen 
handhaven, dan dient dit te worden gerespecteerd. Voorafgaand aan elke dienst waarin één 
van de bovengenoemde liturgische handelingen wordt verricht, zal met alle direct 

betrokkenen worden besproken op welke wijze de desbetreffende liturgische handeling op 
een verantwoorde manier in die dienst uitgevoerd kan worden.  
Bij een rouwdienst worden de aanwijzingen van de uitvaartleider gevolgd. Hij/zij is via de 
uitvaartbranche geïnformeerd. 
Het eerstvolgende avondmaal staat gepland op 6 september 2020. Indien wordt besloten 
deze viering te houden zal eind augustus het gebruiksplan worden aangevuld. 
 

Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten 
 

 Het advies van Koornetwerk Nederland en KNMO aan zangers en blazers is om 

voorlopig nog niet samen te musiceren.  

 Alle andere bijeenkomsten binnen de kerk en vergaderzalen kunnen worden 

gehouden binnen de richtlijnen van het hygiëneplan.  

  

 

Slotbepaling 
 
Met dit gebruiksplan geeft de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente de Achthoek 
invulling aan het protocol zoals gepubliceerd door de dienstenorganisatie van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is op moment van schrijven in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen vanuit de overheid en zal worden aangepast 
op basis van opgedane ervaring of zodra de richtlijnen daar aanleiding toe geven. 
 
 
 
Namens de Kerkenraad: 
Sjoerd de Vries, voorzitter 
Arie van Vliet, scriba 
  


