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2 Doel en functie van dit gebruiksplan  
 
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 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 of Gemeente Smallingerland. 

2.3 Fasering 
 Vanaf zondag 6 september beginnen wij met het beleggen van kerkdiensten 

voor 100 kerkgangers. Dit doen we eerst 2 weken. We gebruiken deze 
periode eventueel als oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen;  

 Vanaf 20 september schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 
154 kerkgangers. Dit aantal is exclusief de zalen waar kinderopvang aanwezig 
is.  

 
2.4 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 het kerkgebouw 
3.1 Meerdere diensten op een zondag  
Het gebouw de Arke wordt op zondag alleen gebruikt door GKV Drachten Zuid-West 
voor het houden van totaal 2 erediensten. In principe kan er een ochtenddienst en een 
middagdienst worden georganiseerd. Dat geeft voldoende tijd tussen de 
bijeenkomsten om alles te reinigen en zo goed mogelijk te ventileren.  
Naast de erediensten is het niet toegestaan om zonder overleg met de Corona 
Coördinator bijeenkomsten te organiseren in het kerkgebouw. Vanaf zondag 5 
september beginnen wij met 1 kerkdienst op de zondag. 

 
3.1.1 Aanvangstijden voor ochtend en middag diensten 
Welke aanvangstijden hanteert u in de oude en in de aangepaste situatie? 
Oude situatie: 10:00 uur 
Nieuwe situatie tijdens Corona maatregelen: 10:00 uur 
In de middag wordt er geen dienst gehouden. Uitzondering hierop kan zijn de 
avondmaal diensten welke eens per kwartaal worden gehouden. 

 
3.2 Gebruik kerkzalen  
Vanaf 1 juli mogen er weer kerkdiensten georganiseerd worden waar geen 
maximumaantallen van kerkgangers in de kerkzaal van toepassing is. Vanuit de 
maatregelen van het RIVM zijn er geen beperkingen met aantal kerkgangers als de 
volgende voorwaarden maar worden gehanteerd: 

- Houd 1,5 meter afstand; 
- Maximaal 100 personen (exclusief vrijwilligers) per ruimte met vaste zitplaatsen; 
- Geen maximumaantal personen als er vaste zitplaatsen zijn, met reservering en 

gezondheidscheck vooraf; 
Binnen dit gebruiksplan zijn wij uitgegaan van 154 kerkgangers en de erediensten 
worden belegd in de kerkzaal en ontmoetingsruimte van de Arke per 1 september 
2020. Binnen het aantal van 154 kerkgangers vallen niet de vrijwilligers die de kerkdienst 
mogelijk maken. 
Rekening houdend met de volgende personen als vaste aanwezige bij een eredienst 
(lees vrijwilligers): 

- Predikant 
- Ouderling 
- Gastheer 
- 1 persoon voor beeld en geluid 
- Organist/Pianist 
- 2 tot 3 Zangers/zangeressen uit het combo 
- 4 personen voor handhaving Corona maatregelen. Deze personen zijn tevens 

BHV tijdens de dienst 
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3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal 
De kerkzaal wordt gebruikt voor het beleggen van erediensten op zondag.  
De kerkzaal van de Arke heeft een totaal aantal zitplaatsen (normale situatie) van 524 
stoelen.  
Naast de kerkzaal zal er ook gebruik worden gemaakt van de ontmoetingsruimte 
grenzend aan de kerkzaal welke een totaal aantal zitplaatsen (normale situatie) kan 
hebben van 100 stoelen. 
In de periode van Corona maatregelen met daarbij de 1,5 meter afstand zijn alle 
stoelen in de kerkzaal en ontmoetingsruimte zo geplaatst dat de rijen 1,5 meter vrije 
ruimte aan voorzijde en achterzijde van elkaar hebben. 
 
In de kerkzaal is een vast opgesteld liturgisch centrum aanwezig waar de kansel en het 
orgel vast staan opgesteld.  
Binnen de kerkzaal en ontmoetingsruimte is er voldoende ruimte voor ventilatie 
voor/tijdens/na de erediensten. Hiervoor kunnen de beide nooduitgangen aan 
weerszijde van het liturgisch centrum worden gebruikt. Tevens kunnen de ramen boven 
open en dient het rolluik open te staan en de deuren grenzend aan de buitengevel in 
de ontmoetingsruimte van de kerk. 
 
Totaal aantal stoelen welke aanwezig zijn in de kerkzaal en ontmoetingsruimte: 257 
stoelen. 
Binnen dit plan gaan wij uit van 60% bezetting met toepassing 1,5 meter afstand. Totaal 
aantal stoelen wordt dan 60% van 257 = 154 stoelen 
Vanaf 5 september starten we eerst 2 zondagen met 100 kerkgangers. Hierna volgt er 
een evaluatie en kan dit plan eventueel worden bijgesteld. Op 19 september starten 
wij (bij positieve evaluatie) met 154 kerkgangers. 
 
De kerkzaal en ontmoetingsruimte wordt gebruikt voor het beleggen van erediensten 
op zondag.  
De kerkzaal van de Arke heeft een totaal aantal zitplaatsen (inclusief 1,5 meter regel) 
van 122 stoelen. (Uitgaand van 60% bezetting van 203 stoelen) 
Naast de kerkzaal zal er ook gebruik worden gemaakt van de ontmoetingsruimte 
grenzend aan de kerkzaal welke een totaal aantal zitplaatsen (inclusief 1,5 meter regel) 
kan hebben van 32 stoelen. (Uitgaand van 60% bezetting van 54 stoelen) 
Totaal aantal stoelen tijdens een kerkdienst zou dan neerkomen op 154 kerkgangers 
welke deel kunnen nemen aan de kerkdienst. 
  
De stoelen blijven allemaal staan met 1,5 meter afstand van voor en achterzijde rijen. 
Wij gebruiken onderstaande werkwijze voor de bezetting in de rijen: 

- Gemeenteleden ontvangen bij binnenkomst 3 rode geplastificeerde 
kaarten; 
(per gezin/stel/ alleenstaanden 3 geplastificeerde rode kaarten)  

- Bij stoelen worden oneven rijen verwijderd, zodat er voldoende ruimte tussen 
de rijen is (minimaal 1,5 meter tussen de rijen stoelen); 

- wie als eerste binnenkomt (alleen of als gezin) gaat aan de rand van een rij 
zitten op aangeven van één van de Corona Coördinatoren; 

- men legt vervolgens de drie rode kaarten op de volgende drie stoelen;  
- de volgende die aanschuift, gaat op de eerst beschikbare niet-rode stoel 

zitten en legt weer drie rode kaarten naast zich neer. 

 
Let op: De stoelen die in rijen staan, geldt de verplichting dat de stoelen gekoppeld 
zijn.  



Gebruiksplan Drachten Zuid-West locatie de Arke versie 1.0 d.d. 30 juni 2020  

6 
 

3.2.2 Capaciteit in een anderhalve meter situatie 
Beschrijf op welke manier u anderhalve meter afstand organiseert. In het algemeen 
geldt: 

- voor ieder gemeentelid/bezoeker dient helder te zijn waar hij/zij mag zitten. Dit 
wordt duidelijk aan aangegeven door één van de Corona Coördinatoren. 
Iedere kerkganger wordt naar zijn/haar plaats begeleidt; 

- de kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld; 
- de rijen in de kerkzaal en ontmoetingsruimte zijn vast opgesteld waarbij rekening 

wordt gehouden met minimaal 1,5 meter tussen de rijen stoelen; 
- huisgenoten uit hetzelfde gezin zitten bij elkaar in dezelfde rij;  
- het maximum aantal bezoekers in het gebouw is beperkt. Bij binnenkomst staat 

er één van de Corona Coördinatoren bij de deur van de kerk om de 
gemeenteleden te ontvangen en houdt daarbij een telling bij van het aantal 
bezoekers. Hierdoor zal het aantal toegestane kerkgangers niet worden 
overschreden. Zie daarvoor paragraaf 4.3 Uitnodigingsbeleid; 

- het maximum aantal betreft het totaal aantal kerkgangers in het gebouw met 
1,5 meter afstand van elkaar, dus inclusief het kerkelijk team van - bijvoorbeeld - 
koster, predikant, organist, ambtsdragers en kinderen en medewerkers in de 
zalen. Dit geeft een totaal aantal kerkgangers van maximaal 154 personen. 

 
Met deze maximaal aantal kerkgangers kan op een veilige wijze de 1,5 meter afstand 
worden gegarandeerd. 
 
Binnen dit aantal zijn de kinderen en begeleiders in de crèche niet meegenomen. 
Zij maken echter geen gebruik van de kerkzaal. 
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3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  
Beschrijf hier de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen. 

Zaal Normaal gebruik Aangepast 
gebruik per 6 
september 

Kerkzaal en 
ontmoetingsruimte 

Kerkdiensten en 
gemeentevergaderingen 
524 zitplaatsen 

Kerkdiensten (max. 
2 op zondag); 154 
zitplaatsen.  
Ontmoetingsruimte 
wordt bij de 
kerkzaal betrokken 

Zaal 2 & 5 Kerkenraad voor de dienst 
Vergaderzaal voor o.a. KR 
vergaderingen en/of overige 
bijeenkomsten maximaal 15 zitplaatsen. 
Zaal 2 wordt gebruikt voor Kidsclub 
waar kinderen <12 jaar aanwezig zijn. 
 

Ouderling + diaken 
+ voorganger. 
Maximaal aantal 
zitplaatsen 8. 
Vergaderen altijd 
in overleg met de 
beheerder van het 
kerkgebouw met 
in achtneming van 
de maatregelen. 
(Aantal is 
uitgezonderd 
kinderen <12 jaar) 

Zaal 1 & 3 Zaal 1 kan gebruikt worden voor overige 
bijeenkomsten, bijvoorbeeld voor 
kringen/gebedsgroepen/vergaderingen 
maximaal 30 zitplaatsen. 
Zaal 3 wordt gebruikt voor crèche waar 
kinderen <5 jaar aanwezig zijn. 
 

Zaal 1 en 3 mogen 
maximaal 20 
zitplaatsen 
bevatten.  
Vergaderen altijd 
in overleg met de 
beheerder van het 
kerkgebouw met 
in achtneming van 
de maatregelen.  
(Aantal is 
uitgezonderd 
kinderen <12 jaar) 

Zaal 4 Werk/spreekkamer predikant voor 
maximaal 5 zitplaatsen. 

Zaal 4 mag 
maximaal 5 
zitplaatsen 
bevatten. 

Zaal 6 Kan gebruikt worden voor overige 
bijeenkomsten, bijvoorbeeld voor 
kringen/gebedsgroepen/vergaderingen 
maximaal 15 zitplaatsen. 
 

Zaal 6 mag 
maximaal 5 
zitplaatsen 
bevatten. 

 
Voor verduidelijking zie plattegrond van het kerkgebouw op pagina 7. 
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Let op: Voor het gebruik van de zalen is het volgende van toepassing: 
- De voorschriften van het RIVM blijven altijd van toepassing; 
- Er dient altijd één van de Corona Coördinator aanwezig te zijn bij activiteiten 

binnen de Arke als het gaat om erediensten; 
- Bij het gebruik van overige zalen dient er altijd overleg te zijn met de beheerder 

van de Arke; 
- Bij het gebruiken van de zalen dient de 1,5 meter afstand in acht te worden 

genomen; 
- Aansluitend aan de bijeenkomst worden alle tafels en stoelen gereinigd; 

Overzichttekening voor veilig gebruik kerkzaal/vergaderzalen en toiletgebruik.  
Uitleg van de tekening: 

 Maximaal aantal zitplaatsen per zaal voor een bijeenkomst. Rekening houdend 
met 1,5 meter afstand tussen de zitplaatsen. 

 X Toilet niet gebruiken en afgesloten voor bijeenkomsten. 
 Toilet heren. 
 Toilet dames. 
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4 Concrete uitwerking  
Voor uw eigen gebruiksplan moet u voor een aantal aspecten keuzes maken. 
 
4.1 Gerelateerd aan het gebouw 
 
4.1.1 Routing 

- Bij binnenkomst wordt bewust aandacht gevraagd wordt voor de gezondheid 
van mensen. Dit wordt gedaan op een digitaal scherm bij de ingang van het 
kerkgebouw.  

- Kerkgangers komen de kerk binnen via de groene pijlen. Hierbij wordt eerst 
alleen gebruik gemaakt van de hoofdingang. Indien nodig kan de rechter 
nooduitgang nabij zaal 5 worden gebruikt als extra toegang tot de kerk. 

- Looproute is weergegeven op onderstaande tekening.  
- Ingaande looproute kerkgebouw 
- Uitgaande looproute kerkgebouw 

 
Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

 De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren 
hoeven aan te raken; 

 Desinfecterend middel staat bij de ingang van het kerkgebouw; 
 Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe; 
 De toegang van de kerkzaal is weergegeven in groene pijlen voor de 

looprichtingen. Kerkgangers worden onder begeleiding van een Corona 
Coördinator naar zijn/haar plaats geleidt (op de tekening weergegeven als 
plaatsbepaling door coördinator) 

 Een Corona Coördinator wijst de kerkgangers een plaats in een rij van de 
kerkzaal.  
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Verlaten van de kerk 
 Aan het einde van de dienst gaan eerst de achterste rijen de kerk verlaten via 

de blauwe looproute op aangeven van de Corona Coördinator; 
 De uitgaande looproute is aangegeven in blauwe pijlen. Er wordt een 

denkbeeldige lijn getrokken in het midden van de rijen. De ene helft gaat de rij 
links verlaten en de andere helft gaat de rij rechts verlaten. Vanaf de tekening 
gezien rechts, gaan de kerkgangers via de rechter uitgang het kerkgebouw 
verlaten. (Uitgang nabij zaal 5) De overige bezoekers (lees links verlaten van de 
rijen) verlaten het kerkgebouw via de hoofdingang. De volgorde van bij het 
verlaten van de rijen is vanuit de achterste rij naar de kerkzaal verlaten; 

 Bij het verlaten van de kerkzaal laat iedereen de rode kaarten liggen op de vrije 
stoelen; 

 Iedereen wordt nogmaals verzocht om niet in de ontmoetingsruimte of buiten 
met elkaar te blijven praten. 

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 
De kerkgangers worden verzocht om bij binnenkomst en ontvangst door een Corona 
Coördinator direct door te lopen naar de kerkzaal en daarbij 1,5 meter afstand van 
elkaar te bewaren. Op het kerkplein en in de ontmoetingsruimte is met markeringen 
aangegeven dat mensen anderhalve meter afstand moeten houden.  
 
4.1.3 Garderobe 
Het gebruik van de garderobe is tijdens het bezoeken van de kerkdiensten niet 
toegestaan. Iedereen wordt verzocht om zijn/haar jas mee te nemen en onder de stoel 
neer te leggen. 
 
4.1.4 Parkeren 
Kerkgangers kunnen gebruik maken van het parkeerterrein van het winkelcentrum. In 
de looproute naar het kerkgebouw wordt iedereen verwacht 1,5 meter afstand van 
elkaar te houden. 
 
4.1.5 Toiletgebruik  
Iedereen wordt geacht gebruik te maken van zijn/haar eigen toilet thuis. In situaties 
waar het niet anders kan, kan er gebruik gemaakt worden van 1 heren en 1 dames 
toilet. De Corona Coördinator begeleidt de kerkganger naar het toilet. Na ieder 
toiletbezoek wordt het toilet gereinigd door de Corona Coördinator.  
Hierbij zijn de volgende reinigingsmaatregelen van toepassing: 

 Bij toiletbezoek kan er gebruik worden gemaakt van 1 heren en 1 damestoilet; 
 Iedere bezoeker van het toilet wordt geacht zijn/haar handen te wassen met 

zeep na het toiletbezoek; 
 Na het wassen van de handen kunnen deze worden afgedroogd met papieren 

doekjes; 
 De deurklink/toiletrolhouder/wc-bril/spoelknop/kraan in het toilet dient te 

worden gereinigd na ieder bezoek met desinfecterende schoonmaakmiddelen. 
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4.1.6 Reinigen en ventileren 
De volgende maatregelen dienen te worden genomen na afloop van de kerkdienst: 

 Na afloop van de kerkdienst worden alle nooduitgangen en ramen opengezet; 
 Iedere kerkganger laat na afloop van de kerkdienst de rode kaarten op de niet 

gebruikte stoelen liggen; 
 Als iedereen de kerkzaal heeft verlaten wordt er begonnen met het reinigen 

van de stoelen; 
 Alle gebruikte stoelen dienen te worden gereinigd met desinfecterende 

schoonmaakmiddelen; 
 De kansel dienst te worden gereinigd met desinfecterende 

schoonmaakmiddelen; 
 Het orgel/piano dient te worden gereinigd met desinfecterende 

schoonmaakmiddelen. 
 

Algemene richtlijnen voor alle bezoekers: 

 geen handen schudden; 
 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.  

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 
 
4.2.1 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 
1x per kwartaal te plannen op 1 zondag waarbij in verschillende diensten achter elkaar 
(maximal 2 diensten) iedereen de mogelijkheid wordt geboden om het avondmaal te 
vieren.  
De avondsmaalviering wordt gehouden onder begeleiding van de diakenen.  
 
Tijdens de dienst wordt er brood klaar gezet op een schaal waar iedere kerkganger het 
brood af kan nemen. De wijn wordt in daarvoor bestemde cupjes klaar gezet op een 
tafel of schaal waar iedere kerkganger een cupje kan afnemen. Tijdens de 
avondsmaalviering dient iedere kerkganger 1,5 meter in acht te nemen. 
Alternatief: avondmaal onder leiding van de kringouderling en -diaken thuis vieren. 
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Voor het bedienen van het avondmaal in de kerkzaal worden de volgende 
maatregelen genomen: 
 Ieder pakt zelf het stukje brood. (NB voorafgaand aan de viering ontsmet ieder 

de handen.) 
 Het brood ligt zo gerangschikt op de schaal dat er bij het pakken geen ander 

stukje brood wordt aangeraakt. Suggestie: Leg op de schaal de stukjes brood in 
een kruisvorm neer. Zet eventueel meerdere schalen met het brood in kruisvorm 
klaar. 

 Aansluitend staan er cupjes met wijn/druivensap klaar die de kerkgangers 
kunnen nuttigen. 

 
doop 
De doop wordt zo vaak als nodig is bediend en wordt aangevraagd bij de predikant of 
kringouderling. Maximum aantal familieleden (in overleg tussen ouders en predikant) 
om ervoor te zorgen dat er sprake is dat onze gemeente getuige kan zijn.   
De predikant doopt zoals gebruikelijk maar met inachtneming van de hygiënische 
voorschriften (handen ontsmet, de dopeling wordt niet aangeraakt, ouders en 
voorganger staan op ruime afstand van elkaar e.a.) maar voor de duur van de 
waterhandeling mag de anderhalve meter worden doorbroken. 
 
4.2.2 Zang en muziek 
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Tijdens de dienst wordt er gezongen 
door 2 tot maximaal 3 zangers/zangeressen van het combo onder begeleiding van 
orgel/piano of overige instrumenten. De zangbegeleiding dient op drie meter van 
anderen te staan. Voor iedere dienst heeft de predikant overleg met het combo over 
de bezetting van zang en muziek tijdens de dienst. 

 
4.2.3 Collecteren 
Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. Een goed 
alternatief is het gebruik van een collecte-app. Binnen onze kerkdiensten maken de 
kerkgangers gebruik van de GIVT app. 
 
4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 
Gelet op de voorschriften van het RIVM is het tot nader order niet mogelijk om na de 
dienst gezamenlijk koffie te drinken in de ontmoetingsruimte van het kerkgebouw. 
 
4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 
In september zullen de erediensten hervat worden. Zoals er eerder in dit gebruiksplan is 
vermeld gaat het hierbij om een testperiode en daarom is er voor gekozen de eerste 
twee kerkdiensten geen kinderoppas te organiseren. 
 
Crèche 
Alvorens te starten met kinderopvang zal er een inventarisatie plaatsvinden wie wenst 
op te passen. Ook zullen de ouders en oppassers geïnformeerd worden over de 
richtlijnen en het gebruikersplan.  
 
De eerste twee kerkdiensten zal er nog geen gebruik gemaakt worden van 
kinderoppas.  
Zaal 3 is bestemd voor de opvang van kinderen <5 jaar en wordt tijdens 
erediensten/samenkomsten gebruikt als crèche ruimte. 
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In de crèche ruimte gelden de algemene voorschriften van het RIVM.  
 

- Er zal extra aandacht zijn voor hygiëne wat in houdt dat de oppassers 
regelmatig hun handen zullen wassen en of desinfecteren. 

- Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene 
gebracht. 

- Ouders dienen onderling 1,5 meter afstand te houden. Hierbij extra aandacht 
bij de haal- en brengmomenten.  

- Tussen de oppassers en ouders wordt ook 1,5 meter afstand gehouden.  
- De kinderen hoeven onderling géén 1,5 meter afstand te houden. Ook tussen 

de oppassers en kinderen hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te 
worden.  
(bron:https://assets.kinderopvang.nl/p/393216//files/Protocol%20Kinderopvang
%20versie%2018-6.pdf 
 

Indien ouders het niet wenselijk vinden dat hun kinderen onderling contact hebben 
met andere kinderen / oppassers dan wordt hen verzocht hun kinderen niet naar de 
crèche te brengen. 
 
Kinderwerk ( Ichtus & Rainbow Kidzz ) 
 
In september zullen de erediensten hervat worden. Zoals er eerder in dit gebruiksplan is 
vermeld gaat het hierbij om een testperiode en daarom is er voor gekozen de hele 
maand september geen kinderwerk buiten de kerkdienst om te doen.  
In de maand september zal er middels kindermomenten in de dienst contact worden 
gezocht met de kinderen zo zullen zij betrokken worden in de dienst. 
Na deze proefperiode zullen we evalueren en kijken hoe we het kinderwerk vorm 
kunnen geven. 
Zaal 2 zal worden gebruikt voor Kinderwerk (Ichtus & Rainbow Kidzz) 
 
4.3 Uitnodigingsbeleid 
Er is een online inschrijf programma welke zal bestaan uit 2 modules, te weten:  

 Module Inschrijven.  
 Module beheer. 

 
Module inschrijven: 
Per 3 tot 4 kringen (afhankelijk van de kring grootte en de dan geldende regels) een 
zondag aanwijzen waar leden zich op in kunnen schrijven. Zodoende is er overzicht en 
weet iedereen wanneer hij/zij naar de kerk kan. Van iedere kerkganger wordt 
verwacht dat hij/zij antwoord geeft op de gezondheidsvragen in het online 
programma. 
Als er plekken over zijn kunnen deze alsnog worden verdeeld over andere leden van 
de gemeente. 
Om in te schrijven moet je in bezit zijn van een mailaccount. Is iemand niet in bezit van 
een mailaccount dan voldoet een telefoontje naar de beheerder ook. Voor bezoekers 
wordt een telefoonnummer ophangen op de deur van de kerk die zei kunnen bellen 
als zij een kerkdienst willen bijwonen. 
De beheerder kan deze gasten dan inplannen. De beheerder dient wel de gezondheid 
vragen te stellen aan deze personen. Als gast kan men zich ook aanmelden via de site 
van de kerk. Ook hierbij gelden de gezondheid vragen.  
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Module Beheer: 
Met deze module kunnen we alles monitoren en op tijd ingrijpen als niet alle plaatsen 
gereserveerd zijn. Als beheerder kan je ook zelf plekken reserveren voor leden zonder e-
mail, familie leden die eventueel onaangekondigd meekomen en voor asielzoekers. 
De communicatie en het aantal plaatsen voor de asielzoekers willen we via Rindert de 
Vries laten verlopen. 
 
Communicatie met gemeenteleden over online programma reserveren. 
De communicatie over de inhoud en werking van het online reserveersysteem wordt 
via de ZuidWester gecommuniceerd. Hierbij wordt het volgende vermeld: 

- Uitleg van het online reserveersysteem; 
- Wat te doen door ouderen die geen ICT middelen in bezit hebben; 
- Welke volgorde van deelname kringen (kringleden) wordt aangehouden 
- Uitleg van volgorde kringen welke kunnen reserveren voor de kerkdienst 
- Hoe om te gaan met kerkgangers uit het asielzoekerscentrum in Drachten. 

In de ZuidWester wordt een contactpersoon genoemd met naam en telefoonnummer 
die gebeld kan worden voor het reserveren van deelname aan een kerkdienst en men 
is dan niet in het bezit van een mailadres of ICT middelen. 
 
4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 
Ieder lid van de gemeente is een kind van God en hoort bij Zijn gemeente. Voor alsnog 
zijn in dit gebruiksplan voorschriften opgenomen over hoe om te gaan met de groep 
kwetsbare mensen en hoe extra voorzichtig wordt gehandeld met het oog op mensen 
van 70 jaar en ouder.  

- het advies is om tijdens de oefenperiode van 6 september tot 20 september de 
70 plussers en kwetsbare mensen te vragen om niet deel te nemen aan de 
erediensten; 

- na deze periode, vanaf 20 september, wordt aan de 70 plussers en kwetsbare 
mensen zelf over gelaten of men het verantwoord vindt om een kerkdienst bij te 
wonen. Uiteraard gelden hierbij de regels van het RIVM;  

- halen en brengen van ouderen:  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. 

Indien er vanuit het RIVM andere adviezen worden gegeven, of adviezen worden 
bijgesteld, dan wordt dit gebruiksplan aangepast op de dan geldende maatregelen. 
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4.4 Taakomschrijvingen 
4.4.1 Coördinatoren  
Voor iedere eredienst dienen een of meer coördinatoren te worden aangesteld. Zij 
ontvangen mensen en wijzen ze hun plek. Ze zien verder toe op de getroffen 
maatregelen. 
Deze coördinatoren zijn herkenbaar door de badge op de kleding. 
Op de plattegrond tekening onder paragraaf 4.1.1. staat aangegeven waar de 
coördinatoren staan opgesteld. Zij hebben de volgende taken: 

- Ontvangen van kerkgangers bij de ingang van het kerkgebouw; 
- Het uitreiken van de 3 rode geplastificeerde kaarten;  
- Bij aanvang van de dienst het wijzen van een stoel(en) in de kerkzaal of 

ontmoetingsruimte; 
- Tijdens de dienst toezien of de genomen maatregelen van afstand houden 

genomen worden; 
- Na afloop van de dienst de kerkgangers naar buiten begeleiden. 

 
4.4.2 Kerkenraad, diaconie en predikant 
Tijdens de kerkdienst zijn de volgende personen aanwezig: 

- Predikant 
- 1 Ouderling 

Tijdens de dienst is er geen dienstdoende diaken aanwezig welke voorin naast de 
ouderling een plaats heeft. De overige ouderlingen en diakenen zitten bij zijn gezin in 
de kerkzaal of ontmoetingsruimte.  
De predikant en dienstdoende ouderling komen voor aanvang van de dienst samen in 
zaal 5. Voor aanvang van de dienst worden de mededelingen doorgenomen en wordt 
er een gebed uitgesproken door de dienstdoende ouderling. Hierbij staan de predikant 
en ouderling 1,5 meter van elkaar in zaal 5. 
Voor aanvang en aansluitend aan de dienst wordt er geen handdruk gegeven tussen 
predikant en ouderling.  
Tijdens de dienst wordt er geen fysieke collecte gehouden middels de gebruikelijke 
collectezakken. De giften voor de collectes kunnen worden gegeven middels de GIVT 
App. Er kan door de diaconie worden gekozen om een schaal bij de uitgang van de 
kerkzaal te plaatsen voor diegene die geen gebruik kan maken van de GIVT App.  
 
4.4.3 Techniek 
Aangeven hoe de techniek wordt georganiseerd. Denk aan: 

 hoe op anderhalve meter van elkaar kan worden gewerkt;  
 hoe werken: denk aan bij binnenkomst desinfecteren / gebruik van plastic 

handschoenen; 
 aangeven door wie en hoe aan het eind van de samenkomst de technische 

apparatuur wordt ontsmet, zoals mengpaneel, microfoons en standaards, 
orgeltoetsen en -registers, bijbel op preekstoel, laptops.  
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4.4.4 Muzikanten 
Ruim voor aanvang van een dienst heeft de predikant overleg met het Combo voor 
eventuele bezetting muziek en zang. 
Tijdens een dienst dienen de volgende maatregelen te worden genomen voor muziek 
en zang: 

- Maximaal 2 tot 3 zangers/zangeressen voor zang; 
- Het complete Combo heeft plaats op het liturgisch centrum en blijft daar de 

gehele dienst aanwezig. Hiervoor zijn er stoelen aanwezig op het liturgisch 
centrum;  

- Zangers/zangeressen moeten voldoende afstand hebben van elkaar en van de 
kerkgangers op de voorste rij. Hierbij rekening houden met 3 meter afstand van 
elkaar; 

- Blaasinstrumenten moeten voldoende afstand hebben van elkaar en van de 
kerkgangers op de voorste rij. 

 
Onderstaande tekening geeft een beeld van de opstelling muziek en zang. 
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4.5 Tijdschema 
Onderstaand het schema van acties voor de voorbereiding van een dienst. Tevens ook 
de acties na afsluiting van de dienst. 
 

Wanneer Wat Wie 
 Zaterdag  
avond Ramen in de kerkzaal staan open om te 

ventileren 
Gastheer 

 Zondag  
Zondag 9:00 Deuren van het gebouw open  

Ventileren 
Gastheer 

 Toiletten en deurklinken reinigen  
9:00u Aanwezige middelen klaarzetten 

Banners/TV scherm klaarzetten 
Corona Coördinatoren 

9:00u Techniek aanwezig  
9:00u Muziekteam aanwezig  
9:45u Predikant en dienstdoende ouderling 

aanwezig in zaal 5 
Predikant en ouderling 

10:00u Aanvang dienst  
11:30u Afsluiting dienst  
 Ventileren  
 Reinigen: 

- stoelen (tafels indien gebruikt) 
- toiletten en deurklinken reinigen 
- kansel 

Corona Coördinatoren 

 Reinigen mengtafel, microfoons, laptop Techniek team 
 Reinigen orgel/piano Organist/pianist 
 Zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 

open. 
De toegangsdeuren van alle ruimten in 
het gebouw (exclusief buitendeuren) 
blijven geopend voor ventilatie en 
worden niet gesloten. 

Gastheer 
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5 Besluitvorming en communicatie 
5.1 Besluitvorming  
Dit gebruiksplan dient door de kerkenraad te worden vastgesteld.  
De kerkenraad geeft haar toestemming op het toepassen van dit gebruiksplan. De 
kerkenraad is tevens verantwoordelijk voor de inhoud van dit plan en de genomen 
maatregelen tijdens de diensten en overige samenkomsten.  
 
5.2 Communicatie 
Na goedkeuring van de kerkenraad wordt dit plan gedeeld met ieder adres binnen de 
gemeente van Drachten Zuid-West. Daarnaast wordt de inhoud van dit plan 
gepubliceerd op de website van GkV Drachten Zuid-West. 
Onderstaande punten hebben extra aandacht in de Zuid Wester en tijdens iedere 
kerkdienst: 

 Voor deelname aan een dienst is een online reservering systeem van 
toepassing; 

 Houdt 1,5 meter afstand van elkaar; 
 Tussen de rijen stoelen is anderhalve meter afstand gewaarborgd; 
 Huisgenoten uit hetzelfde gezin moeten bij elkaar zitten. 
 Volg de aangewezen looproutes en instructie van de coördinatoren; 
 Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 
 Volg de aanwijzingen op van coördinatoren voor aanvang en na afloop van 

de dienst; 
 Geen ontmoeting en consumptie na afloop; 
 Na afloop van de dienst wordt iedereen verzocht direct naar huis te gaan en 

het kerkgebouw te verlaten; 
 Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 

 
Bovenstaande punten worden ook bij iedere kerkdienst gepubliceerd op een digitaal 
scherm bij de ingang van het kerkgebouw. 
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6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen 
en bezoekwerk 

 
6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 
Hoewel het ernaar uitziet dat binnenkort weer meer activiteiten mogelijk zijn, is het 
goed om per activiteit na te gaan of het handig is die (al) te plannen. Daarom geldt bij 
alle activiteiten het volgende:  

- Kunnen we de bijeenkomst uitstellen? Zo ja: dan kiezen we voor uitstellen.  
- Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: dan kiezen we voor digitaal.  
- Zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Dan 

vergaderen we in een ruimte waar we de regels kunnen naleven.  We richten 
de zaal zo in, dat deelnemers op tenminste anderhalve meter afstand van 
elkaar kunnen plaatsnemen (Zie hiervoor het overzicht en tekening onder 
paragraaf 3.2.3.) Er worden geen consumpties gebruikt. 

 
6.2 Bezoekwerk 
De kerkenraad moet zelf haar protocol hanteren voor het bezoekwerk in de kerkelijke 
gemeente. 
Voor afspraken over bezoekwerk verwijzen we naar de laatste versie van het Protocol 
erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten 
(www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol) 


