
 

 

 
PKN DREISCHOR NOORDGOUWE  
 
 

 

 

 

We volgen het Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten dat is 

gepubliceerd (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. 
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L.C. de Wilde 

Voorzitter 
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2 Doel en functie van dit gebruiksplan  

Hierbij worden door de Protestantse Gemeenten van Dreischor en Noordgouwe de 

algemene doelstellingen en functies van het gebruikersplan beschreven. 

 

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 organisatie en procedures in deze tijd 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 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. 
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3 Gebruik van onze kerkgebouwen 

 

3.1 Gebruik kerk voor de eredienst  

Het protocol gaat uit van de ‘anderhalve meter’ tussen bezoekers.  

In de kerk van Dreischor is plaats voor ca. 80 bezoekers. In de kerk van Noordgouwe is 

plaats voor ca. 50 bezoekers. 

Let op: Het maximum aantal bezoekers is dus exclusief eenieder die rond de 

bijeenkomst een rol vervult. 

 

3.2 Zitplaatsen in kerk 

. 

De 1,5 meter afstand blijft voortdurend van kracht. De looprichting wordt aangegeven. 

Er staat iemand om de kerkgangers te begeleiden naar de plaats zitplaatsen. 

Mensen die niet in de bank kunnen zitten en een stoel nodig hebben, geven dit aan de 

bij begeleider. Deze zal dan een stoel aanwijzen waar men kan gaan zitten. 

 

De banken en stoelen worden van voor naar achter opgevuld. 

Ook in de bank wordt 1,5 meter afstand gehouden. 

 

3.3  Capaciteit in een anderhalve meter situatie 

Anderhalve meter hierbij geldt: 

- voor iedere bezoeker is helder te zijn waar hij/zij kan zitten.  

Dit wordt duidelijk aangegeven; 

- huisgenoten mogen bij elkaar zitten;  

- het maximum aantal bezoekers in het gebouw is beperkt.  

- Er wordt gezorgd dat het aantal toegestane aanwezigen niet wordt 

overschreden.  

- Het maximum aantal betreft het totaal aantal kerkgangers in het gebouw, dus 

exclusief het kerkelijk team van, predikant, organist, en ambtsdragers  

 

 

 

Stappen:  

1. We zullen voor beide gebouwen goed moeten kijken hoe we uitnodigen en 

communiceren, zeker in geval van een speciale dienst ( denk bv. aan komende 

doopdienst 12 juli as )  Het is goed de maximale capaciteit , zeker in Noordgouwe, 

vast te stellen . 
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4 Concrete uitwerking  

Gerelateerd aan het gebouw 

 

Routing 

- Bij binnenkomst wordt er bewust aandacht besteed aan de gezondheid van 

mensen (bijv. poster en/of een persoonlijke vraag).  

- Geef aan hoe mensen de kerk en kerkzaal binnenkomen en weer verlaten.  

 

Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

• De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven 

aan te raken. 

• Bij de deur staan desinfecteerpompjes   

• Kapstokken worden niet gebruikt. 

• Voor Dreischor :Bij binnenkomst in de kerk splits de rij in 2 richtingen, deze worden 

aangegeven. 

• Aan beide zijden staat iemand om de kerkgangers te begeleiden naar de plaats.  

• De 1,5 meter afstand blijft van kracht. De looprichting wordt aangegeven. 

• Mensen die niet in de bank kunnen zitten en een stoel nodig hebben, geven dit 

aan de bij begeleider. Deze zal dan een stoel aanwijzen waar men kan gaan zitten. 

• De banken worden van voor naar achter opgevuld. 

• Ook in de bank wordt 1,5 meter afstand gehouden. 

• Er wordt telkens 1 bank overgeslagen. Dit wordt aangegeven. 

 

 

Verlaten van de kerk 

• Het verlaten van de kerk start vanuit de achterste bank (  rij stoelen ) de 1,5 meter 

afstand blijft van kracht.  

• In de hal van de kerk staan op een tafel in het midden twee ‘collectebussen’. 

Respectievelijk voor de kerk en de diaconie.  

Gemeenteleden worden aangemoedigd om hun gaven over te maken naar de 

bankrekeningen van de diaconie en kerk. 

• De afstand van 1,5 meter wordt hier aangegeven om ‘filevorming’ te voorkomen. 

• Bij de doorgang van de deur naar de hal gaan de mensen op 1,5 meter afstand 

‘ritsend’ naar buiten in Dreischor. In Noordgouwe wordt het begeleid.  

• Na de dienst wordt er als het kan koffie gedronken in de tuin ( Noordgouwe ) of in 

koor en wandelkerk op gepaste afstand ( Dreischor ) Tevens zal dit worden 

begeleid. 

De kapstokken worden niet gebruikt. Keuken en consistorie zijn afgesloten. 

Persoonlijke spullen dienen te worden meegenomen in de kerk. 

 

Toiletgebruik  

Na toiletgebruik moet goed de handen worden gewassen en wegwerphanddoekjes 

gebruikt worden. Daarna deurklink desinfecteren. Bij het opnieuw betreden van de kerk 

moeten ook handen weer gedesinfecteerd worden, dus ook hier staat een 

desinfecteer flesje. 

   

Reinigen en ventileren 

Kerkbanken worden zowel voor als na de dienst worden schoongemaakt. Zo ook de 

tafel voorin, de lezenaar, microfoon en de deurklinken. 

Algemene richtlijnen voor alle bezoekers: 

• geen handen schudden; 
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• regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende 

handgel met minimaal 70% alcohol; 

• deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen; 

• ventileer de ruimte door ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten. Let 

op: Sommige gecentraliseerde luchtbehandelingskasten zijn uitgerust met 

recirculatie. Door luchtrecirculatie kunnen virusdeeltjes in luchtafvoerkanalen 

ook weer in een gebouw terechtkomen. Het wordt aanbevolen om recirculatie 

te vermijden.  

Gebruik van de sacramenten 

Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moeten kerkenraden op 

verantwoorde wijze hun eigen keuzes maken. Dat gaat gepaard met enkele 

fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met 

de praktische mogelijkheden. 

 

Avondmaal 

Voorlopig zal er geen avondmaal plaatsvinden.  

Na de vakantieperiode zal er gekeken worden wanneer en hoe dit in de toekomst zal 

gaan plaatsvinden. 

 

Doop 

Dit zal in overleg met de kerkenraad en doopouders opgesteld worden. 

 

 

4.1.1 Zang en muziek 

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk.  

Er kan muziek worden afgespeeld (cd) en er zal orgelspel zijn. 

Er mag dus nog niet meegezongen worden. Zachtjes en met gesloten mond 

meeneuriën  met de melodie van de liederen is een veilig alternatief voor 

gemeentezang. 

 

4.1.2 Collecteren 

 Er worden collectebussen geplaatst achter in de kerk en de collectes worden 

toegelicht. 

 

Koffiedrinken en ontmoeting 

• Na de dienst wordt er als het kan koffie gedronken in de tuin ( Noordgouwe ) of in 

koor en wandelkerk op gepaste afstand ( Dreischor ) Tevens zal dit worden 

begeleid. 

 

- 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. 

 

 

 

Voor iedere eredienst hebben de ambtsdragers een duidelijke rol en zijn herkenbaar. 

Zij ontvangen mensen en wijzen ze hun plek. Ze zien verder toe op de getroffen 

maatregelen. 
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4.1.3 Kerkenraad, diaconie en voorganger 

Tijdens de eredienst zullen de volgende personen aanwezig zijn: 

• Voorganger 

• Organist 

• Ouderling van dienst 

• Diaken 

 

Consistorie is afgesloten voor gemeenteleden. Deze is alleen toegankelijk voor de 

voorganger en dienstdoende ambtsdragers. 

Er worden geen handdrukken gegeven. 

• Slechts 1 persoon doet de afkondigingen. Dit voorgaand aan de dienst 

vanachter de lezenaar. 

• De voorganger doet beide schriftlezingen. Er is dus geen lector vanuit de 

gemeente. 

 

4.1.4 Techniek 

De techniek is als volgt georganiseerd: 

• De ouderling van dienst zal aan het eind van de samenkomst de technische 

apparatuur  ontsmetten, zoals geluidsinstallatie, microfoons en standaards. 

• De orgeltoetsen   

4.2 Besluitvorming  

Dit gebruiksplan is door de kerkenraad vastgesteld.  

 

4.3 Communicatie 

Het uitnodigingsbeleid en de algemene huisregels worden naar gemeenteleden 

gecommuniceerd. 

 

• Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 

• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

• Volg de aangewezen looproutes. 

• Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 

• Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.  

 

• Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 

 

 

 

 


