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Inleiding  

Op 14 mei 2020 heeft de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland, 

waar wij als Hervormde Gemeente te ‘s Gravenmoer toe behoren, een protocol 

opgesteld om gefaseerd het gebruik van het kerkgebouw als plaats van samenkomst 

weer mogelijk te maken. Dit protocol is op 3 juni 2020 respectievelijk 17 juli 2020 

door de Protestantse Kerk Nederland geactualiseerd De concrete invulling van dit 

protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Daarnaast is op 2 

februari 2021 door het moderamen van de PKN een dringend advies afgegeven met 

betrekking tot het zingen tijdens de dienst en het handelen tijdens de lockdown.  

Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten - zoals erediensten - hervat, moet er 

een gebruiksplan worden opgesteld. Dit gebruiksplan is een lokale en op ons 

kerkgebouw en verenigingsgebouw de Ark toegespitste praktische invulling. Het 

landelijke PKN-protocol en de dringende adviezen bieden hiervoor een belangrijk 

handvat, tegelijkertijd is het niet allesomvattend. Daarom is het gebruik van gezond 

verstand van even groot belang.  

Het (geactualiseerde) 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.  

 

De kerkenraad  

 

  



 

 

Doelstelling in het algemeen 

Met dit gebruiksplan willen we: 

● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er in 

voldoende mate 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, vanuit Verenigingsgebouw de Ark 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 en 

verenigingsgebouw de Ark aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor 

bijvoorbeeld de veiligheidsregio. 

 

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 en protocollen; 

● 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. 

● ons houden aan het max. aantal bezoekers van 30 personen (excl. medewerkers) 



 

 

Voor het gebruik van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te ‘s 

Gravenmoer ten behoeve van de erediensten vanaf 11 oktober 2020 ) 

gelden de volgende regels: 

De volgende gemeenteleden functioneren als coördinatoren: 

- dhr. Sjaak Faro  

- dhr. Piet van Halteren 

- dhr. Bert de Roon, dhr. Albert Rosenbrand, e.a. 

Zij verdelen onderling de volgende taken:  

1. het verzamelen van de aanmeldingen 

2. het aanwezig zijn bij de ingang van de kerk om bezoekers te vragen naar 

gezondheidsklachten 

3. achter in de kerk de route wijzen aan bezoekers van de diensten. De plaatsing 

van mensen verspreid door het kerkgebouw gebeurt op de manier zoals hieronder 

verwoord. 

4. bijhouden op de presentielijst wie van de aangemelde gemeenteleden/gasten 

daadwerkelijk aanwezig zijn incl. contactgegevens (emailadres en 

telefoonnummer) en eventueel wie de (onaangemelde) gemeenteleden/gasten 

zijn (incl. contactgegevens (emailadres en telefoonnummer) van deze niet vooraf 

aangemelde gemeenteleden en gasten). 

Van de bezoekers van de diensten verwachten wij dat zij de aanwijzingen van de 

coördinatoren opvolgen. 

 

Voorafgaand aan een dienst: 

• wordt aan gemeenteleden/gasten gevraagd om zich aan te melden wanneer 

zij een of meer diensten willen bijwonen. Middelen om zich aan te melden zijn 

de website of een telefoontje naar de scriba (076-5215327/06-51750457). 

Opgave is mogelijk vanaf maandagmorgen 9.00 uur tot vrijdagavond 20.00 



 

 

uur in de week voorafgaand aan de diensten. Wie zich heeft opgegeven, 

krijgt een bevestiging toegestuurd. 

• voor bijzondere diensten, anders dan op zondag, afwijkende 

aanmeldingstijden zullen gelden die worden aangegeven op de website, in de 

Nieuwsbrief en/of in het Kerkblad Voetius. 

• kinderen tot en met twaalf jaar niet apart aangemeld hoeven te worden maar 

bij de aanmelding van een ouder/grootouder dienen (in de rubriek 

opmerkingen) te worden vermeld   

• wordt een presentielijst gemaakt met daarop de namen en contactgegevens 

(emailadressen en telefoonnummers) van iedereen ouder dan twaalf jaar die 

zich (vooraf) heeft aangemeld . Deze wordt uitgeprint om door de 

coördinatoren op zondag gebruikt te worden.

In de hal van de kerk: 

• staat een tafel met handgel om de handen te reinigen 

• hangt een blad met daarop de algemene regels die gelden voor plaatsen waar 

mensen samenkomen (bijv. 1,5 meter, geen gezondheidsklachten, etc.) 

• staat de zuil voor het collectegeld. De opbrengst wordt als volgt verdeeld: 1/3 

deel voor de diaconie en 2/3 deel voor de kerk. Er wordt dus niet via de 

collectezakken gecollecteerd. Het blijft ook mogelijk via een 

bankoverschrijving te geven. 

In de kerk: 

• lopen de mensen die als eerste komen, op aanwijzing van de coördinatoren, 

via het middenpad naar de twee banken achter de kerkenraad. Daarna 

beginnen wij rechts vooraan de banken te vullen (steeds met één vrije bank 

ertussen). Als de rechterbanken vol zijn, lopen de volgende mensen via de 

linkerkant (zijbeuk) van de kerk en beginnen links voorin de banken te vullen. 

• gaan na afloop van de dienst als eerste de mensen die links zitten, op 

aanwijzing van de coördinatoren,  de kerk uit, van achter naar voor, dan 

volgen de mensen aan de rechterkant, van achter naar voor en tenslotte de 

mensen die achter de kerkenraad zitten. 



 

 

• worden de kapstokken verwijderd. Kleding moet worden meegenomen naar 

de zitplaatsen. 

• worden 5 plaatsen gereserveerd voor gasten van buiten (die zich misschien 

niet hebben aangemeld) maar wel worden geregistreerd door middel van de 

contactgegevens (emailadres en telefoonnummer). 

Voor het gebruik van het Verenigingsgebouw de Ark van de Hervormde 

Gemeente te ‘s Gravenmoer ten behoeve van gemeenteactiviteiten gelden  

de volgende regels : 

De zalen in de Ark kunnen gedurende de lockdown die voorlopig voortduurt tot 15 

maart 2021 niet gebruikt worden voor activiteiten die in het seizoen 2020/2021 

plaatsvinden. Als uitzondering hiervoor gelden de kinderoppas tijdens de 

ochtenddiensten op zondag en de bijeenkomsten van de zondagschool tijdens de 

ochtenddiensten op zondag. Om te zorgen voor voldoende afstand kunnen er maar 

een beperkt aantal personen tegelijkertijd in een ruimte. In de grote zaal van de Ark 

passen maximaal 20 volwassenen, in de oppasruimte maximaal 5 volwassenen.  

Voor kinderen en jongeren tot en met twaalf jaar geldt dit niet, want zij hoeven 

geen afstand tot elkaar te houden. Om de zalen in de Ark te gebruiken is het 

volgende nodig: 

• deelnemers met klachten blijven thuis. 

• voor elke bijeenkomst is er een contactpersoon die een presentielijst (met 

emailadres en telefoonnummer) bijhoudt wie er aanwezig is, én dat er niet 

meer mensen komen dan er in de zaal passen. 

• aan alle gebruikers van de Ark is of wordt een format van een 

presentielijst verstrekt.  

• vooraf moet er gereserveerd worden bij Nelleke Timmermans-van Pelt 

(telefoon: 0162-38731/0636585706 of email: wout.nelleke@home.nl) Zij 

kijkt of de ruimte vrij is en zorgt dat de verwarming aanstaat. 

• de gereserveerde activiteiten in de Ark worden vermeld op de agenda op 

de website om te beoordelen of beoogde tijden voor reservering 

beschikbaar zijn. 

• de contactpersoon van de activiteit zorgt ervoor dat na de bijeenkomst alle 

tafels, stoelen en de keuken schoongemaakt worden zodat alles schoon is 

voor een volgende activiteit. 

• voor activiteiten met kinderen geldt dat ouders/verzorgers de kinderen 

brengen tot aan de toegangsdeur van de Ark en na afloop van de activiteit 

de kinderen buiten opwachten. 

• bij binnenkomst en vertrek worden de handen gedesinfecteerd. 

• de toiletten worden extra schoongemaakt 

• volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand.  



 

 

Mochten er vragen zijn over het gebruik van de Ark, neem dan contact op met 

Nelleke Timmermans-van Pelt (telefoon: 0162-318731/06-36585706 

email:wout.nelleke@home.nl)  

 

Buiten de kerk en verenigingsgebouw De Ark: 

• gelden de gebruikelijke regels over afstand houden, etc. 

 

Overige zaken: 

• De kerkenraad heeft vastgesteld dat het predikantschap wordt aangemerkt 

als een contactberoep. Dit biedt mogelijkheden voor diensten van bevestiging 

van ambtsdragers, bevestiging van huwelijken, Heilige Doop en Heilig 

Avondmaal. Tegelijk vraagt dit nauwlettend omgaan met hygiëne. 

• Er zal gezorgd worden voor een aantal stickers om gemeenteleden te 

herinneren aan de coronamaatregelen. 

• Het toilet in het kerkgebouw en de Ark is beschikbaar, maar moet zo weinig 

mogelijk gebruikt worden. Er moeten papieren doekjes aanwezig zijn om de 

handen af te drogen. 

• Tijdens de diensten wordt er niet gezongen. Er is uitsluitend orgelspel.   

• Bijzondere diensten: Voor de viering van het Heilig Avondmaal is door de 

kerkenraad een protocol opgesteld dat op 3 september 2020 door de 

kerkenraad werd vastgesteld, waarin aanvullende maatregelen zijn 

vastgelegd. Dit protocol is te lezen en te downloaden via de website 

www.hervormdsgravenmoer.nl 

• Tussen de eerste en een volgende dienst op één dag zullen de banken, de 

lessenaar en het toilet gereinigd worden.  

 

 

Bijlagen: 

http://www.hervormdsgravenmoer.nl/


 

 

1. Een plattegrond van de kerk, waarop d.m.v. een kruisje is aangegeven welke 

banken gebruikt worden en hoeveel personen daar kunnen plaatsnemen; verder 

de looprichtingen van gemeenteleden en kerkenraad. Wanneer het koor van de 

kerk wordt meegerekend, kunnen, voorzover de beperkende maatregelen dat 

toelaten, ongeveer 70 mensen een plek krijgen in het kerkgebouw. 

2. Lijstje met triage-vragen m.b.t. de gezondheid van kerkbezoekers. 

Vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te ‘s Gravenmoer op 2 

maart 2021. 

 

Ds. J. Boom 

Voorzitter 

 

P.A.M. van Halteren 

Scriba 

 

  



 

 

Bijlage 1 

 

  



 

 

Bijlage 2 

 

Begroeting voor de ingang van de kerk 
Bij de ingang van de kerk worden de mensen 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 benauwdheidsklachten?  
• Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona  
   vastgesteld?  
 

 


