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BIJLAGE 1 bij “Plan van Aanpak kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten in Dorpskerk 
Numansdorp tijdens de Corona-periode” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 
gepubliceerd door Protestantse Kerk in 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. 
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1. Doel en functie van dit gebruiksplan  

 
1.1 doelstelling in het algemeen 
Met dit gebruiksplan willen we: 

● bijdragen aan het voorkómen 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. 
 

1.2 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. 

1.3 fasering 
● Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 personen 

(exclusief ‘medewerkers’) gehouden worden. De kerkenraad is in de maand juni nog 
zeer terughoudend met deze diensten. Op 7 juni ’s morgens houden we een 
Avondmaalsdienst met de kerkenraad en ondersteunende gemeenteleden (max. 20 
personen). Op 14 juni is er een jeugddienst met maximaal 30 deelnemers.  Andere 
diensten in deze maand zijn online.  

● Eind juni wordt besloten hoe en op welk moment we starten met erediensten met een 
maximum van circa 68 personen in het gebouw (exclusief ‘medewerkers’, zie 3.2.2). 
Zo lang er nog geen vaccin is (en dus de 1,5 meter-regel geldt), zal dit het maximale 
aantal zijn per eredienst. 

 
1.4 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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2 Gebruik van het kerkgebouw 

 
2.1 meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag  
De Hervormde Gemeente Numansdorp is de enige gebruiker van de Dorpskerk op zondag. 
Soms wordt de Dorpskerk gebruikt voor een rouw- of trouwdienst. 
 
2.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten 
Het is gebruikelijk om twee erediensten per zondag te houden (10 uur en 17/18 uur). 
 
2.2 gebruik kerkzalen  
 
2.2.1 plaatsing in de kerkzaal 
De Dorpskerk heeft een groot aantal vaste banken en een aantal niet-verplaatsbare stoelen. 
Geen galerij. In normale omstandigheden heeft de kerk circa 350 zitplaatsen. 
 
2.2.2 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 
Een weergave van de capaciteit in Corona-tijd is opgenomen in een bijlage bij dit gebruiksplan. 
 
Wij garanderen de benodigde anderhalve meter ruimte als volgt: 

• Sector A/hoge banken: alleen gezinnen (gemiddeld 4 personen), plaatsen zijn 
gemarkeerd met kussens. De rijen 27, 30, 32 en 34 zijn beschikbaar. Plaats voor 6 
gezinnen totaal (24 personen). 

• Sector B/stoelen: huishouden met max. 2 personen, tussen ieder huishouden moeten 3 
stoelen vrij blijven. 3 lange rijen beschikbaar (20 personen) 

• Sector C/ronde banken: alleen gezinnen (gemiddeld 4 personen), plaatsen zijn 
gemarkeerd met kussens. De rijen 10, 13, 20 en 24 zijn beschikbaar. Plaats voor 6 
gezinnen totaal (24 personen). 

• Sector D/rond preekstoel: alleen voor mensen met een taak in de eredienst: 
o Voorganger 
o Ouderling van Dienst 
o Diaken 
o Ouderling-kerkrentmeester 
o Leider Kindermoment 
o Koster 
o 1x coördinator 

 
Bij een maximale bezetting van de kerk hanteren wij de volgende aantallen: 

• 65 gemeenteleden met aanmelding 
• 3 plaatsen voor spontane inloop van gasten 
• 10-11 plaatsen voor medewerkers aan de dienst, op afstand van gemeenteleden (zie 

sector D, organist, 1x beamteamer, 1x coördinator, eventueel medewerker livestream). 
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3 Concrete uitwerking  

 
3.1 Gerelateerd aan het gebouw 
 
3.1.1 routing 
De kerkgangers hebben zich aangemeld voor de eredienst en ontvangen bij de bevestiging 
informatie over de ingang waar ze zich moeten melden: 

• Ingang bij toren (even nummers, sector B en C) 
• Ingang bij de parkeerplaats (oneven nummers, sector A) 

Om filevorming te voorkomen, zal bij bevestiging ook een tijdslot worden meegegeven voor de 
binnenkomst. 
 
Bij de ingang van de Dorpskerk hangt informatie over de maximale bezettingsgraad en de wijze 
van toegang tot de erediensten. Er worden geen weekbrieven uitgedeeld. 
In de ochtenddiensten wordt de liturgie vertoond via de beamer. Tijdens de avonddiensten 
worden bezoekers verzocht zoveel mogelijk een eigen liedboek mee te nemen. Er zijn 
liedbundels in de kerk aanwezig, die kunnen worden gebruikt en voldoen aan de 
reinigingsvoorschriften. 
 
binnenkomst van kerk 

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

● Bij de twee ingangen worden bezoekers ontvangen door een herkenbare coördinator 
en hier staat ook een desinfecterend middel. 

● Er is geen garderobe. Jassen worden meegenomen naar de zitplaatsen in het 
kerkgebouw. 

● Bij binnenkomst in het kerkgebouw wijst een coördinator de zitplaatsen aan. De koster 
houdt in de gaten of de mensen zich aan de looproutes houden en correct plaats 
nemen. 

verlaten van de kerk 
● Na de Zegen wachten de kerkbezoekers op instructie van de coördinator in de wijze 

waarop de kerk wordt verlaten; 
● Iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten. 

 
3.1.2 gebruik van kerkplein en ontvangsthal 
De kerkgangers gaan direct het kerkgebouw binnen en vormen geen sociale groepen. Voor de 
ingang van de kerk is via berichtgeving duidelijk, dat mensen anderhalve meter afstand moeten 
houden. 
 
3.1.3 garderobe 
Er is geen garderobe. Jassen worden meegenomen naar de zitplaatsen in het kerkgebouw. 
 
3.1.4 parkeren 
Er zijn geen bijzondere aanwijzingen voor het parkeren. Bij parkeren van de fiets wordt 
kerkbezoekers gewezen op anderhalve meter onderlinge afstand (behoudens mensen die 
gezamenlijk een huishouden vormen). 
 
3.1.5 toiletgebruik  
In de Dorpskerk is geen toilet aanwezig. Tot 1 september 2020 kan alleen gebruik worden 
gemaakt van het toilet in Pandje20. Voor Pandje20 geldt een afzonderlijk gebruiks- en 
reinigingsplan. 
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3.1.6 reinigen en ventileren 
Het kerkgebouw wordt gereinigd zoals normaal gebruikelijk. Dit is voldoende als er sprake is 
van maximaal 1 eredienst per zondag. Indien in de week voorafgaand aan een eredienst een 
andere bijeenkomst plaatsvindt in de kerk, wordt direct na afloop van die bijeenkomst het 
kerkgebouw gereinigd. 

Indien wordt besloten, om ook voor de avonddienst bezoekers uit te nodigen, zal direct na 
afloop van de ochtenddienst het kerkgebouw worden gereinigd. Hiervoor zijn verantwoordelijk: 
koster/coördinatoren (zitplaatsen en gedeelte rondom preekstoel), organist (orgel) en 
beamteamer (installatie). 

Er zijn geen ramen in de kerk, die kunnen worden open gezet. Daarom zullen tijdens de 
eredienst de twee toegangsdeuren (ingang parkeerplaats en nooduitgang naar Voorhof) open 
blijven staan voor de nodige ventilatie in de kerk. 

 

3.2 Gerelateerd aan de samenkomst 
 
3.2.1 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. Zie hiervoor het “Plan van Aanpak kerkdiensten en andere kerkelijke 
bijeenkomsten in Dorpskerk Numansdorp tijdens de Corona-periode”. 
 
3.2.2 Zang en muziek 
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Indien sprake is van erediensten waarbij de 
kerkband optreedt, zal de opstelling van instrumentalisten en zangeres plaatsvinden met 
inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Tussen de zangeres en de deelnemers aan de eredienst 
zal een plexiglas scherm worden geplaatst. Voor de invulling door de Hervormde Gemeente 
Numansdorp: zie “Plan van Aanpak kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten in 
Dorpskerk Numansdorp tijdens de Corona-periode” (bijlage 3). 
 
3.2.3 Collecteren 
Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. Een goed alternatief 
is het gebruik van een collecte-app. Voor de invulling door de Hervormde Gemeente 
Numansdorp: zie “Plan van Aanpak kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten in 
Dorpskerk Numansdorp tijdens de Corona-periode”. 
 
3.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 
Tot 1 september 2020 is er in onze gemeente geen sprake van koffiedrinken of ontmoeting 
rondom een eredienst. Voor de situatie daarna wordt uiterlijk in augustus 2020 een besluit 
genomen door de kerkenraad. 
 
3.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 
Tot 1 september 2020 is er in onze gemeente geen sprake van kinderoppas en kinderwerk 
rondom een eredienst. Voor de situatie daarna wordt uiterlijk in augustus 2020 een besluit 
genomen door de kerkenraad. 
 
  



Versie 1.0 – 2 juni 2020 

7 
 

 
3.3 Uitnodigingsbeleid 
Zie hiervoor “Plan van Aanpak kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten in Dorpskerk 
Numansdorp tijdens de Corona-periode” (bijlage 2). 
 
3.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 
Zie hiervoor “Plan van Aanpak kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten in Dorpskerk 
Numansdorp tijdens de Corona-periode”. 

 

3.4 taakomschrijvingen 
 
3.4.1 coördinatoren  
Voor de uitvoering van het gebruiksplan is het nodig dat een groot aantal coördinatoren worden 
benoemd (2 coördinatoren nodig per eredienst waar deelnemers voor worden uitgenodigd). 
 
Wat vragen we van coördinatoren: 

• Op vriendelijke, maar resolute wijze begeleiding geven aan de organisatie van 
erediensten conform richtlijnen van ons plan van aanpak (bij ingang, tijdens eredienst 
en bij het verlaten van de kerk). 

• Samen met de koster het kerkgebouw reinigen indien sprake is van een avonddienst. 
• In geval van calamiteiten/EHBO een bijdrage leveren. 

Wat bieden we coördinatoren: 
• Een plaats in de eredienst 
• Goede instructie van werkzaamheden 
• Beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en gezichtskappen in geval van EHBO. 

 
Voor deze rol worden 14 gemeenteleden vanuit de werkgroep gevraagd (namen bekend bij 
werkgroep en kerkenraad). 
 
3.4.2 kerkenraad en voorganger 

• In de maand juni is grotendeels sprake van online kerkdiensten (zie hierboven bij 2.3). 
Bij die diensten zijn alleen aanwezig: voorganger, 1x ouderling, 1x leiding 
kindernevendienst, 1x organist, 1x koster. Eventueel (zo nodig aangevuld met een 
beperkt aantal ‘medewerkers’). 

• Op het moment dat wordt gestart met erediensten waarvoor (maximaal 65) 
gemeenteleden worden uitgenodigd, is de kerkenraad aanwezig in minimale bezetting. 

● Tot 1 september vindt het consistoriegebed plaats in Pandje20. Hiervoor geldt een 
afzonderlijk gebruiksplan. Vanaf 1 september vindt het consistoriegebed plaats in de 
Voorhof. Hiervoor wordt in augustus 2020 een afzonderlijk gebruiksplan opgesteld. 

● Bij aanvang en afsluiting van een eredienst groeten voorganger en ouderling van dienst 
elkaar op anderhalve meter afstand, met de hand op het hart en/of een hoofdknik (geen 
handdruk). 

 
3.4.3 techniek 
Vooralsnog (mits geen livestream) is alleen sprake van 1 gemeentelid die de beampresentatie 
bedient bij erediensten waarvoor gemeenteleden worden uitgenodigd. Deze beamteam-er zit op 
minimaal anderhalve meter afstand van de gemeenteleden (achterin de kerk). Bij binnenkomst 
desinfecteert de beamteam-er de technische apparatuur. Aan het eind van de samenkomst 
ontsmet de beamteam-er de technische apparatuur. 
 
3.4.4 muzikanten 
De organist zit alleen achter het orgel, boven de gemeenteleden. Bij een optreden van de 
kerkband gelden de bepalingen in artikel 3.2.2. Alle muzikanten dragen zelf zorg voor 
desinfectering (voor en na gebruik) van de muziekinstrumenten. Hiervoor is in de kerk 
desinfecterend materiaal aanwezig.  
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3.5 tijdschema 
 

wanneer wat wie 
   
zondag 9:00 deuren van het gebouw open  

ventileren (blijven open tijdens dienst) 
koster 

 deurklinken reinigen  
9:00u coördinatoren aanwezig 

registratiemateriaal klaarzetten 
coördinatoren 

9:15u beamteam aanwezig  
9:15u organist/kerkband aanwezig  
9.30 – 10u Inloop genodigden  
10 u aanvang dienst  
11:15u afsluiting dienst  
 reinigen: 

- stoelen, avondmaalstafel, lessenaar, 
preekstoel 
- deurklinken reinigen 

koster en coördinatoren 

 reinigen mengtafel en laptop beamteam 
 zaal afsluiten  koster 
   
 Avonddienst: idem (geen beamteam 

aanwezig) 
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4 Besluitvorming en communicatie 

4.1 Besluitvorming  
Dit gebruiksplan wordt door de kerkenraad vastgesteld, als onderdeel van het “Plan van Aanpak 
kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten in Dorpskerk Numansdorp tijdens de Corona-
periode”. Het is een dynamisch document, dat bij iedere aanpassing opnieuw door de 
Werkgroep Dorpskerk Corona aan de kerkenraad wordt voorgelegd. Bij de besluitvorming komt 
het Moderamen van de kerkenraad bijeen en raadpleegt tijdig de voltallige kerkenraad. 
 
4.2 Communicatie 
Het “Plan van Aanpak kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten in Dorpskerk 
Numansdorp tijdens de Corona-periode” inclusief dit gebruiksplan wordt gecommuniceerd via 
de Weekbrieven naar de gemeenteleden. Een papieren versie ligt ter inzage in de Dorpskerk en 
op de website van de Hervormde Gemeente Numansdorp wordt de digitale tekst gepubliceerd. 
 
Kernboodschap:  
 
AANPASTE INVULLING VAN EREDIENSTEN: 

● 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.  
● Geen ‘eigen’ plaatsen 
● Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie 
● Het bezoek aan het toilet is tot 1 september 2020 bijna niet mogelijk. 
● Geen ontmoeting en consumptie na afloop. 
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voor wie 

 
 
 
communicatiemiddel 

kinderen 
tot 12 jr 

kindere
n 13-18 
jr 

volwass
en leden 

70+ 
leden en 
andere 
kwetsbar
e leden 

gaste
n  
(niet-
leden) 

commiss
ie van 
beheer 

kerken 
raad 

gebruiksplan  
website, papier 
 

     x x 

uitnodigingen | info 
e-mail, website, 
weekbrief, social 
media 
 

x x x x    

centraal contactadres  
voor vragen per e-mail, 
telefoon, (whats)app 
en aanmelden dienst 
 

  x x x  x 

flyer | affiches | 
welkomstbord ingang 
wat en hoe diensten 
 

  x x x   

persbericht  
in lokale media of en 
hoe gasten welkom 
zijn 
 

    x   

informatiebronnen 
kerkverband 
www.protestantsekerk.
nl/corona / wekelijkse 
nieuwsbrief 
Protestantse Kerk etc. 

     x x 
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5 Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk 

 
5.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 
Zie hiervoor “Plan van Aanpak kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten in Dorpskerk 
Numansdorp tijdens de Corona-periode”. Er vinden geen gemeentevergaderingen of 
kerkenraadsvergaderingen plaats. De verschillende geledingen binnen de kerkenraad 
(kerkrentmeesters, diaconie en ouderlingenberaad) kunnen live samenkomen, mits met 
anderhalve meter onderlinge afstand. Dit is mogelijk in Pandje20, waarvoor een afzonderlijk 
gebruiksplan geldt. 
 
5.2 Bezoekwerk 
Zie hiervoor “Plan van Aanpak kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten in Dorpskerk 
Numansdorp tijdens de Corona-periode”. Zoveel mogelijk contact via telefoon. Alleen bij 
uitzondering individueel bezoekwerk, waarbij de benodigde anderhalve meter in acht worden 
genomen. 
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