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Inleiding  
 

In mei 2020 heeft de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland, waar we als 
wijkgemeente ‘De Ontmoeting’ toe behoren, een model-protocol opgesteld om het gebruik van 
het kerkgebouw als plaats van samenkomst weer gefaseerd mogelijk te maken.  
Het protocol is op 7 juli 2020 geactualiseerd1. De concrete invulling van dit protocol behoort tot 
de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van wijkgemeente ‘De Ontmoeting’.  
 
Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten - zoals erediensten - hervat, moet er een 
gebruiksplan worden opgesteld. Dit gebruiksplan is een lokale en op ons kerkgebouw 
toegespitste praktische invulling. 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 nemen2. We volgen de ontwikkelingen in onze 
omgeving op de voet. Indien noodzakelijk zal het plan 
worden gewijzigd, ook indien maatregelen moeten herzien 
of aangescherpt afhankelijk van de omstandigheden.  
 
Voor de kerkenraad van ‘De Ontmoeting’ is het 
uitgangspunt dat de Ontmoetingskerk te allen tijde een 
veilige plaats is waar gemeenteleden en gasten zich 
welkom en vertrouwd voelen. De Corona-uitbraak 
confronteert de kerk met ‘het tijdelijke abnormaal’.  
Hoewel het gebruiksplan c.q. extra maatregelen daarbij 
belangrijk zijn, is het echt essentieel dat gemeenteleden 
verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar.  
 
Kerkenraad wijkgemeente ‘De Ontmoeting’ 
 

 
1 https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/ 
2 file:///V:/RCvD/1%20AAA%20prioritaire%20projecten/infectieziekten/GRIP%204%2012-03-
2020%2016u10/3%20ROT/kerken/Communique+3.pdf 

‘Het tijdelijke abnormaal’ doet een extra 
beroep op onze verantwoordelijkheid, op 
eenheid en op verdraagzaamheid 
  
De COVID-19 uitbraak heeft nogal wat 
consequenties voor ‘gemeente zijn’.   
De impact van de preventieve maatregelen 
is groot. Gelukkig zijn er in onze gemeente 
geen Corona-slachtoffers. De kerkenraad 
van ‘De Ontmoeting’ neemt de maatregelen 
serieus gelet op de veiligheid van 
gemeenteleden en om nieuwe uitbraken te 
voorkomen. Hoewel de maatregelen 
geleidelijk zijn versoepeld, is er nog geen 
concrete aanwijzing dat we binnen 
afzienbare tijd ‘zoals vroeger’ kunnen samen 
komen. We kunnen als kerk niet anders dan 
opereren binnen de huidige richtlijnen, al 
spreken wij liever over ‘het tijdelijke 
abnormaal’ dan over ‘het nieuwe normaal’.  
  
  

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/
file:///V:/RCvD/1%20AAA%20prioritaire%20projecten/infectieziekten/GRIP%204%2012-03-2020%2016u10/3%20ROT/kerken/Communique+3.pdf
file:///V:/RCvD/1%20AAA%20prioritaire%20projecten/infectieziekten/GRIP%204%2012-03-2020%2016u10/3%20ROT/kerken/Communique+3.pdf
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1. De eredienst  

Voor en na de kerkdienst:  

• Welkomstteam 
Voor iedere viering worden minimaal 2 coördinatoren ingeroosterd in de vorm van een 
welkomstteam.  Deze gastvrouwen/gastheren zien toe op naleven van de maatregelen 
die getroffen zijn. Zij geven aan waar mensen mogen zitten en lopen.  

 
• Triage 

Bij de ingang van de kerk worden de mensen begroet en informeert een coördinator 
naar de gezondheid. De volgende triage-vragen zijn duidelijk zichtbaar op flyers in de hal:  

 
 

• 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 benauwdheidsklachten?  
• 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 is het welkomstteam beschikbaar voor vragen van gemeenteleden.  

  
• Wel/niet bezoeken van de kerk  

Leden en gasten van onze gemeente kunnen de 
kerkdienst bezoeken tenzij er op 1 of meer van de 4 
triage-vragen ‘ja’ is geantwoord.  
Daarnaast wordt kerkbezoek afgeraden voor mensen die 
tot een risicogroep3 behoren, te weten mensen met een 
‘onderliggende aandoening’, zoals: een chronische 
luchtweg-/longproblemen of chronische hartproblemen 
waarvoor men onder behandeling van een specialist 
staat. Hierin moet elk lid een eigen afweging maken.  

 
• Maximale capaciteit 

Het aantal kerkgangers dat aanwezig mag zijn is beperkt 
tot circa 200. Het betreft hier het totaal aantal bezoekers 
exclusief koster, organist, predikant, ambtsdragers en 
noodzakelijke technische staf. De reden van dit aantal is 
gelegen in de verplichting dat 1,5 meter onderlinge 
afstand kan worden gehandhaafd.  

 
3 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen 
 

Het tijdelijk abnormaal 
 
Als gemeente ‘De Ontmoeting’ hebben 
we elkaar nodig en willen we elkaar 
ontmoeten en bemoedigen. Vanwege 
Corona is sprake van een ‘abnormale 
situatie’ en is dit ‘tijdelijk’ helaas niet 
altijd mogelijk zoals we dat gewend 
waren.  
Als kerkenraad moeten we inspelen op 
veranderende situaties; we vragen dan 
ook uw geduld en begrip als de 
uitvoering niet voor iedereen op elk 
moment bevredigend is.  
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
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• Testen en evalueren 
De dienst van 19 juli 2020 gebruiken we om alle procedures te testen.  
Na afloop van deze dienst zal dit gebruiksplan geëvalueerd worden en waar nodig 
aangepast en/of aangevuld. 
 

• Reserveringssysteem  
Omdat zowel het maximum aantal kerkgangers als het aantal beschikbare stoelen 
beperkt is, is het werken met een reserveringssysteem verplicht.  
Daarbij is het uitgangspunt dat gemeenteleden per wijk worden uitgenodigd voor het 
bijwonen van de fysieke erediensten. Gemeenteleden kunnen zich eenvoudig aanmelden 
voor de dienst via een link in de Weekbrief die doorverwijst naar kerkbezoekplanner.nl.  
De wijkcontactpersonen, de wijkouderling en de wijkdiaken worden gevraagd om in en 
rondom de dienst ervoor te zorgen dat iedereen naar de kerk kan komen. 
 
Voor zaterdagmorgen 12:00 uur krijgen genodigden een reactie of men toegelaten kan 
worden.  
 
Bij eventuele over-inschrijving wordt geen rekening gehouden met volgorde van 
binnenkomst maar wel met toewijzing van vorige zondagen. Deze bevestiging hoeft niet 
te worden meegenomen naar de kerk. De coördinatoren beschikken over een lijst met 
toe te laten personen.  

 

• Vanaf juli zullen er circa 200 personen aanwezig zijn, exclusief technisch personeel; we 

zijn dan gelimiteerd door het aantal beschikbare stoelen.  
 

• Het welkomstteam verwacht u 
Op zondagmorgen is er voor de coördinatoren 
een lijst beschikbaar met de mensen die zijn 
geaccepteerd via het reserveringssysteem. 
Eventuele overgebleven beschikbare stoelen 
kunnen worden toegewezen door de 
coördinatoren.  

 
• Entree 

Binnenkomst en uitgang van het kerkgebouw: Wij 
gebruiken alleen de hoofdingang voor 
binnenkomst en vertrek. De achteruitgang is 
alleen beschikbaar als nooduitgang. Wanneer 
meerdere leden tegelijk aankomen, zal men 
buiten moeten wachten totdat een coördinator 
aangeeft dat men binnen kan komen. Er worden 
buiten pylonen geplaatst om ook tijdens het 
wachten voldoende afstand te kunnen houden.  
 

 

Juist in deze periode kunnen we laten zien dat we 
elkaar ‘verdragen’. In navolging van Paulus 
roepen we elkaar op tot eenheid in liefde. Juist nu 
kunnen wij oefenen om een leven te leiden als 
gemeente dat het Evangelie waardig is. Dat is 
namelijk allesbepalend voor God en voor onze 
omgeving. Als mensen gaan we zo automatisch 
voor onszelf en voor onze eigen behoefte. Paulus 
roept op: “Doe niets uit eigenbelang of 
eigendunk, maar laat in nederigheid de een de 
ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat 
eenieder niet oog hebben voor wat van hemzelf is, 
maar wat van anderen is”. De eenheid in de 
gemeente is er in Christus en door de Geest. Het 
krijgt echter geen vorm zonder zelfverloochening 
en opgeven. Daarin volgen we onze Koning, Die 
eerder de weg van zelfverloochening  gegaan is, 
om ons en anderen te redden en ons te vullen 
met Zijn liefde en Zijn Geest.  
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• Persoonlijke bescherming  
- Bij de ingang en bij de toiletten staan desinfecterende middelen.  
- Gemeenteleden wordt gevraagd toiletbezoek tot een minimum te beperken.  
- Er worden géén mondmaskers aangeboden (indien gewenst: zélf meenemen).  

 
• Aanvangstijd  

De kerkdiensten beginnen om 10:00 uur respectievelijk 18.00 uur. 
Omdat we verwachten dat de ‘inloop’ langer duurt dan normaal vragen we de leden om 
tijdig naar de kerk te komen. De kerkenraad zal deze gewijzigde aanvangstijd in het 
najaar evalueren.  

 
• Na de dienst 

- Na afloop van de dienst verlaten we de kerkzaal 
in omgekeerde volgorde.  
- Via de garderobe en hoofdingang verlaten we 
het kerkgebouw.  
- We volgen daarbij eventuele aanwijzingen van 
de coördinatoren.  
- Na afloop van de dienst ontmoeten we elkaar 
buiten op het kerkplein of in de nabije omgeving 
(bijvoorbeeld het nabij gelegen Park Toorenvliedt 
is uitstekend geschikt voor een wandeling of 
ontmoeting na de kerkdienst). 
- Koffiedrinken is in de Ontmoetingskerk 
voorlopig nog niet mogelijk. 

 
• Gebruik (overige) ruimtes  

De grote zaal is beschikbaar rondom de 
kerkdienst en (op andere momenten) als 
vergaderruimte voor kerkenraad, college van 
kerkrentmeesters, diaconie en andere 
commissies. De consistorieruimte en de andere 
zalen zijn niet toegankelijk voor gemeenteleden.  

Corona roept ons op na te denken over onze 
opdracht en houding in ‘De Ontmoeting’ 
 
Corona bepaalt ons bij onze opdracht dat we een 
groter doel dienen: het loven van God en het 
luisteren naar Zijn stem.  
 
Als gemeente van Christus hebben we een 
schitterend perspectief in onze Here Jezus 
Christus en vanuit dat perspectief zien we ook uit 
naar de tijd dat we weer als gemeente ‘zoals 
vroeger’ samen kunnen zijn. Om Hem te loven en 
te prijzen maar ook om elkaar te bemoedigen en 
te troosten in ‘De Ontmoeting’.  
 
Tot deze grondhouding worden we gevormd en 
getraind in de gemeente van Christus. Alleen zo 
kunnen we een licht zijn in de wereld waardoor 
zoveel mogelijk mensen bereikt worden om de 
liefde van Jezus Christus te leren kennen.  
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• Reinigingsplan 

Het reinigingsplan voor het kerkgebouw en de nevenruimtes is als volgt.  
 

 
Ruimte  

 
Frequentie  

 
Door wie?  

 
Opmerking  

Kerkzaal  2x per week  Bijbelkringen Voor en na dienst  

Grote zaal  Na gebruik  Bijbelkringen Na de bijeenkomst wordt 
de zaal weer gereinigd 
achtergelaten. 

Keuken  Variabel  Beheerder  Na gebruik  

Consistorie   Kerkelijk werkers, 
kerkenraad (tot max 4 
personen) 

Na gebruik 

Toiletten  Min. 2x/week  Bijbelkringen Voor en na gebruik  

Overige ruimtes  -  -  Afgesloten  

 

De schoonmaak kan door beheerder worden gedelegeerd aan andere gemeenteleden 
mits ze daarvoor passende instructies hebben gekregen.  
In de kerkzaal worden deurklinken, lessenaar en microfoons voor elke dienst gereinigd. 
De organisten maken zelf het orgel voor gebruik schoon. Het technisch team incl. 
beamerbediener reinigt zelf de laptops en aan-/uitknop beamer.  

 
• Gebruik toiletten  

De toiletten bij de hoofdingang zijn 
beschikbaar. De toiletten bij de 
achteringang zijn beperkt toegankelijk, 
met dien verstande dat er maximaal 1 
persoon tegelijk gebruik kan maken van 
het toilet, inclusief de voorhal.  
 
Aan gemeenteleden wordt gevraagd om 
het bezoek aan het toilet in de kerk tot 
een minimum te beperken.  
 
Toiletten worden schoonmaakt volgens 
het reinigingsplan.  
 
Extra hygiënedoekjes zijn beschikbaar die 
bezoekers kunnen gebruiken voor 
deurklinken en toiletbrillen.  

 

  

 In ‘De Ontmoeting’ zijn we verantwoordelijk voor elkaar 
en vangen we elkaar op in de kleine kring. 
 
Deze Corona-periode raakt ons in het hart van mens 
zijn. We ervaren dat we elkaar gegeven zijn en op elkaar 
afgestemd zijn. Als kerkenraad vinden we het belangrijk 
om in te zetten op kleinschaligheid binnen de gemeente 
‘De Ontmoeting’. Hoe? Door in de kleine kringen het 
‘gemeente zijn’ handen en voeten te geven. We willen 
daarbij op nieuwe manieren het ‘omzien naar elkaar’ in 
de praktijk brengen en op creatieve manieren op zoek 
gaan naar mogelijkheden om elkaar vast te houden in 
het geloof en te zorgen dat we niemand uit het oog 
verliezen. Het gaat erom dat we oog hebben voor elkaar 
– van jong tot oud!  
Laten we juist nu dit in de praktijk brengen door een 
extra kaartje te sturen, iemand uitnodigen om samen 
de kerkdienst te beleven, of een alleenstaande te 
bezoeken.  
 
We willen juist nu zoveel mogelijk gemeenteleden 
‘aanhaken’ en voorkomen dat gemeenteleden 
‘afhaken’. We hebben hierin als gemeenteleden 
allemaal een verantwoordelijkheid; let daarom juist in 
deze periode goed op elkaar. 
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2. De kerkzaal  
 

De volgende uitgangspunten zijn gebruikt bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal:  
 

• De galerij is uitsluitend beschikbaar voor de organist en de technische crew.  
 

• Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.  
 

• Huisgenoten mogen naast elkaar zitten.  
 

• Jongeren onder de 18 mogen naast elkaar zitten.  
 

• De coördinatoren 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. De kerkzaal 
wordt zoveel als mogelijk ‘van voor naar 
achter’ gevuld.  

 
• Het verlaten van het kerkgebouw wordt ook 

begeleid door de coördinator(en).  
Bezoekers die het dichtst bij de uitgang zitten, 
gaan als eerste weg. We gebruiken alleen de 
hoofdingang voor het verlaten van de kerk.  

 
• De kerkzaal, inclusief de deurklinken, 

lessenaars, spreekstoel, microfoons en 
stoelen, wordt gereinigd volgens het 
reinigingsplan.  
 

• Na de dienst wordt de kerkzaal gelucht.  
De nadere instructie hiervoor vind je in 
hoofdstuk  4.  
 

  

Geef ‘De Ontmoeting’ vorm in huisgemeenten en 
focus op ‘buitenstaanders’ 
 
Het ‘tijdelijke abnormaal’ heeft naar verwachting 
nog lange tijd gevolgen voor de mogelijkheden om 
erediensten te beleggen voor grotere aantallen.  
We vragen u daarom als gemeente elkaar meer dan 
ooit in kleine kring op te zoeken, elkaar te 
bemoedigen en samen te bidden.  
 
Omdat bij het opstarten van de fysieke 
kerkdiensten dit nog met beperkte aantallen zal 
zijn, vragen we u om samen met mensen in uw 
omgeving (wijk of kring) de dienst te beluisteren en 
erover door te spreken; met gemeenteleden uit De 
Ontmoeting, maar zeker ook met ‘buitenstaanders’. 
Uw wijkouderling kan hierbij een coachende en 
coördinerende rol vervullen. Schakel ook uw 
wijkcontactpersoon in als u meer wil weten over uw 
eigen wijk.  
 
De Corona-periode biedt dus concrete kansen voor 
uw eigen omgeving. Met de wijkgerichte opzet 
ontstaat oefenruimte en gelegenheid voor 
improvisatie. Het uitgangspunt is dat 
gemeenteleden in de erediensten afstemmen op de 
centrale thema’s. Daar wordt de toon aangegeven. 
In uw eigen buurt krijgt u de ruimte en 
verantwoordelijkheid om te improviseren op de 
aangereikte thema’s. Net zoals in een orkest gaat 
het om communicatie met ruimte voor eigen stijl en 
vrijheid van vorm. 
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3. De kerkdienst  
 

In en rond de kerkdienst is er nog aan aantal aspecten waarmee rekening gehouden dient te 
worden. De belangrijkste onderwerpen worden hierna toegelicht  
 

• Muzikale medewerking  
Wanneer muzikanten/zangers medewerking verlenen aan de dienst houden zij ook 
voldoende afstand tot bijvoorbeeld de organist of andere gemeenteleden.  

 
• Microfoons 

De microfoons wordt alleen door de predikant en ouderling gebruikt  
 

• Bediening apparatuur 
- De dienstdoende technische crew bedient alle 
apparatuur om de dienst uit te zenden via 
YouTube en Kerkomroep (camera, geluid, licht 
en beamer).  
- De bediening van de ventilatoren en overige 
technische apparatuur is voorbehouden aan de 
dienstdoende beheerders en 
kerkrentmeesters. 
 

• Geen kinderdienst en crèche  
In deze periode zijn de kinderen van harte 
welkom om de kerkdienst bij te wonen maar er 
zal geen aparte kinderdienst of oppas worden 
gehouden.  

 
• Zingen tijdens vieringen  

Gemeentezang wordt onder voorwaarden 
weer mogelijk.  Niet ‘uit volle borst’, niet met 
bovenstem, maar terughoudend zingen is weer 
mogelijk. Zie voor nadere uitleg hoofdstuk 4 
Zingen tijdens de kerkdienst.    
 

• Collectes  
Het gebruik van doorgeefzakken is niet 
mogelijk. Via de Givt-app kan gedoneerd 
worden en deze methode heeft de voorkeur.  
Wie niet vertrouwd is met een smartphone of 
de Givt-app krijgt bij de uitgang de gelegenheid 
te geven via de collectezakken. 
 

 
   

Centraal staat wat er wél kan in onze gemeente 
 
Het is heel verleidelijk om te blijven zien op wat er 
niet kan door de Corona-maatregelen. De 
kerkenraad roept eenieder op om na te gaan wat er 
wel kan, hetzij binnen de kerkdeuren, hetzij 
daarbuiten. 
Daarbij willen we onder andere inzetten op een 
doordeweeks meditatie-moment, waarbij met 
name de ouderen uitgenodigd zullen worden. We 
onderzoeken of het mogelijk is om een dergelijk 
meditatie-moment twee wekelijks te organiseren 
op een ochtend en deze tevens uit te zenden via de 
kerkomroep. De tussenliggende weken houden we 
dan het avondgebed.  
Daarnaast wordt op dit moment overleg gevoerd 
met de jeugdouderlingen om te komen tot een 
herstart van het jeugd- en jongerenwerk in de 
gemeente. Zodra we  hierover meer beeld hebben 
zullen we de jongeren hierover informeren.  
 
Voor veel gemeenteleden betekent de Corona-tijd 
ook extra tijd. Tijd die ruimte biedt voor verdieping 
en meditatie. Als kerkenraad roepen wij u op om 
alleen én samen een extra boek te lezen dat 
verdieping aanbrengt. In en rond de diensten zijn 
diverse titels onder uw aandacht gebracht die ons 
blikveld verbreedt en verdiept. Wij noemen 
bijvoorbeeld: “Lente in de kerk; impressie van 
nieuwe en hoopvolle bewegingen” (ds. R. van 
Loon), “Navolging” (D. Bonhoeffer), “Niet zonder 
hoop; religieuze crisis als kans” (T. Halík) en ‘”De 
slag om het hart; over secularisatie van verlangen” 
(Herman Paul).   
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4. Zingen tijdens de kerkdienst4 
 
 

Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan. Daarbij 
dienen de RIVM-richtlijnen te worden opgevolgd. De overheid geeft aan dat hoewel zij geen 
verbod formuleert, samenzang wel een risico inhoudt en dat we als kerkenraad zelf onze 
verantwoordelijkheid daarin dienen te nemen.  

Het relatief grote aantal uitbraken bij koren wereldwijd duidt erop dat zingen in een koor of 
tijdens een kerkdienst een verhoogd risico geeft op het verspreiden van het coronavirus, ook als 
de onderlinge afstand meer dan 1,5 meter bedraagt. Als kerkenraad dienen we zelf af te wegen 
of zingen in ons kerkgebouw verantwoord is of niet. 

De RIVM-richtlijnen schrijven het volgende voor als een kerkenraad besluit dat er gezongen gaat 
worden: 

• Gezondheidscheck bezoekers (triage) 
• Indien men gaat zingen tijdens de kerkdienst is registratie van kerkgangers verplicht.  

Ook bij diensten met minder dan 100 bezoekers binnen en meer dan 250 bezoekers in 
openluchtdiensten. 

• Tussen de kerkgangers is een minimale afstand van 1,5 meter, bij voorkeur in zigzag-
opstelling. Dat wil zeggen dat mensen niet recht achter elkaar zitten. 

• Goede ventilatie van de ruimten waarin wordt gezongen is van wezenlijk belang.  
Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag. 

• Zorg ervoor dat de ruimte geregeld en afdoende wordt gelucht. 

Samengevat hangt het af van het aantal bezoekers dat in een van de risicogroepen, bijvoorbeeld 
‘kwetsbare ouderen’, valt. Verder hangt het af van de grootte van uw kerkgebouw en de 
mogelijkheden dit goed te kunnen ventileren. Hieronder volgt een uiteenzetting van 
deelaspecten:  

Aanwezigheid risicogroepen 
Sinds juni behoren 70 jarigen en ouder niet meer tot de risicogroepen.   
Tot de risicogroepen behoren alleen ‘ouderen met onderliggend lijden’.  
 

Grootte van het kerkgebouw 
Het risico op besmetting (door inademing van zogenaamde aerosolen) in middelgrote 
kerken en in de buitenlucht hangt af van de aanwezige mechanische ventilatie (oppervlak 
kleiner dan 500 m2, volume 1000 tot 3.000 m3). De Ontmoetingskerk valt in de categorie 
middelgrote kerken waar onder voorwaarden weer gezongen mag worden. 
 

 
4 https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk/   
 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/welke-30-mensen-mogen-er-naar-de-kerkdienst-komen/
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Ventileren 
Goede ventilatie is van wezenlijk belang van de ruimten waarin wordt gezonden. Ventileren is 
het voortdurend verversen van lucht. Recent zijn de twee oude ventilatoren op het dak weer 
operationeel gemaakt. Op maximale stand verzorgen ze een constante verversing van de 
binnenlucht. Bij twijfel over ventilatie en luchtstromen in de kerkelijke ruimte wordt aangeraden 
om professioneel advies in te winnen. De ruimten waar gezamenlijk wordt gezongen dient 24 
uur per dag te worden geventileerd. 
 

Luchten 
Luchten (spuien) betekent dat in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen elkaar open 
gezet worden dat er een flinke luchtstroming of -circulatie door de ruimte ontstaat. Soms kan 
het daarbij nodig zijn om, naast de ramen, luiken of deuren in de gevel of het dak, ook de 
binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten open te zetten. Zorg ervoor dat tijdens het luchten 
mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de 
luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten.  
 

Meer diensten op een zondag 
Meer diensten per zondag zijn mogelijk, mits er 
tussendoor gelucht wordt.  
Als de kerkzaal optimaal kruislings geventileerd kan 
worden door het openen van ramen en deuren 
tegenover elkaar, volstaat in theorie een luchttijd van ca. 
30 minuten.  
In ‘De Ontmoeting’ bouwen we wat extra zekerheid in 
en ventileren we tussen twee diensten door minimaal 45 
minuten.  
 

De gemeente als oefenruimte vraagt ruimte voor 
elkaar, gebed en een dialoog die zich richt op de 
ander 
 
Als kerkenraad staan we dienend in de gemeente. 
We zijn dankbaar voor alle initiatieven die zijn 
genomen om de woordverkondiging zoveel als 
mogelijk doorgang te laten vinden.  
 
Zeker ook de jongeren die daarbij hun kennis en 
kunde hebben ingezet is bijzonder waardevol.  
 
Uiteraard willen we oog hebben voor de wijzigingen 
die dit voor de oudere gemeenteleden heeft. We 
doen een beroep op onze ouderen om biddend om 
de gemeente heen te staan.  
 
We nodigen u van harte uit om mee te denken hoe 
we het ‘gemeente zijn’ in deze tijd handen en 
voeten kunnen geven en elkaar én de ander op een 
positieve manier kunnen troosten en bemoedigen, 
en de hoop die in ons is kunnen uitdragen naar de 
mensen om ons heen.  Neem even contact op met 
uw wijkouderling als u beschikbaar bent.  
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5. Bijzondere vieringen en bediening van sacramenten  
 

• Het Heilig Avondmaal 
- Avondmaal vieren we in een zittende viering. De wijn wordt aangeboden in een klein 
bekertje van wegwerpmateriaal en het brood kan men afnemen van een schaal.  
- Mensen die thuis de dienst volgen, worden aangespoord om de dienst mee te vieren.  
- Het avondmaal in de thuisvieringen wordt voorlopig niet gehouden vanwege de 
kwetsbaarheid van de bewoners.  

 

• Zegenen en handoplegging 
- Zegenen kan alleen plaatsvinden op anderhalve meter afstand.  
- Handoplegging is onder strikte voorwaarden mogelijk (bij wederzijds goedvinden en 
met de nodige hygiënische maatregelen).  

 

• Doopdiensten 
Doopdiensten zijn weer mogelijk. De predikant is aangemerkt als contactberoep.  
Mits de ouders instemmen kan de predikant met handcontact het sacrament van de 
heilige doop bedienen.   

 

• Overige diensten 
- Overige diensten als huwelijksdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/of 
kerkenraadsleden of rouwdiensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals 
eerder beschreven. Het vermijden van lichamelijk contact is extra belangrijk. Dat 
betekent feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking en zegenen op anderhalve 
meter afstand.  
- Bij een rouwdienst worden de aanwijzingen van de uitvaartleider gevolgd.  
Hij/zij is via de uitvaartbranche geïnformeerd.  
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6. Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten  
 

 
• De voortgang van het gemeentewerk wordt gecoördineerd door het moderamen en de 

kerkenraad.  
 

• Het moderamen, het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en 
commissies kunnen per 1 juni indien gewenst weer fysiek vergaderen in de kerk.  
De kerkenraad kan weer fysiek vergaderen. Dit dient plaats te vinden in de kerkzaal, 
waarbij er anderhalve meter afstand wordt gehouden en de vergadering zonodig wordt 
ondersteund met een microfoon.  
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Slotbepaling  
 

Met dit gebruiksplan geeft de Kerkenraad van wijkgemeente ‘De Ontmoeting’ 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. 
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Bijlage  

 
Basisregels 1-7-2020 

• Vanaf 1 juli 2020 mag er een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij (religieuze) bijeenkomsten 
mits de 1,5 meter onderling gehandhaafd wordt en mensen van te voren gevraagd wordt of ze 
symptomen van covid-19 vertonen (triage).  

• Voor bijeenkomsten zonder triage blijft een limiet gelden van maximaal 100 mensen binnen.  
• Voor bijeenkomsten die buiten plaatsvinden geldt 250 deelnemers als maximum wanneer er geen 

triage zal plaatsvinden. Omdat (zowel binnen en buiten) waarschijnlijk maar een beperkt aantal 
mensen passen op 1,5 m onderlinge afstand, zullen er in de praktijk dus nog steeds maximum aantal 
bezoekers blijven bestaan. 

• Tevoren reserveren is nodig als u meer dan 100 personen binnen wilt ontvangen (of meer dan 250 
personen buiten) of als u anders niet kan waarborgen dat 1,5 m onderlinge afstand wordt gehouden 

• Maak gebruik van het gebruiksplan om weer te geven hoe u voor goede hygiënische omstandigheden 
zorgt, en looproutes vorm geeft in uw gebouw. Zorg dat het gebruiksplan aanwezig is in het 
gebouw.    

• Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan, mits de 
RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. Als kerkenraad dient u af te wegen of zingen in uw kerkgebouw 
verantwoord is of niet. Meer hierover in dit protocol 'Zingen tijdens de kerkdienst' 

 

https://www.protestantsekerk.nl/download10379/Format-gebruiksplan-kerkgebouw-versie-2-0.docx

