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1 Inleiding
Met dit gebruiksplan leggen we als kerkenraad een plan neer hoe we in de Hillegondakerk
vanaf 1 juni 2020 weer als gemeente kunnen samenkomen. Op de kerkenraadsvergadering
van 20 mei is besloten hierin nadrukkelijk een voorzichtige lijn te volgen. De kerkenraad
beseft dat we daarmee enerzijds ver van een “normaal” samenkomen zijn, maar we willen
als kerkenraad ook onze verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van verspreiding
van het virus.

1.1 Doel gebruiksplan
We beschrijven in dit gebruiksplan de inrichting, organisatie en procedures tijdens de
kerkdiensten en andere samenkomsten in de Hillegondakerk. Het plan is bedoeld voor
iedereen binnen onze (wijk)gemeente en huurders.
In een latere versie van het gebruiksplan zullen we ook ingaan op bijeenkomsten die niet in
de Hillegondakerk plaatsvinden, maar wel vanuit onze wijkgemeente georganiseerd worden.
Zoals bijvoorbeeld een activiteit van de tienerclub.

1.2 Fasering
Vanaf 1 juni geldt de verruiming van de maatregelen. Dit betekent dat we vanaf zondag 7
juni met een maximum van 30 personen bij elkaar kunnen komen. We willen dit ook vanaf
dat moment doen.
Vanaf 1 juli geldt de mogelijkheid om op te schalen naar meer bezoekers, maar we zien 1
juni – 21 juni als een proefperiode voordat we verder opschalen. Besluit tot opschalen zal
genomen worden tijdens de kerkenraadsvergadering van 25 juni 2020.

1.3 Algemene uitgangspunten
•
•
•
•
•

We hanteren de algemene RIVM-voorschriften als uitgangspunt. Dit betekent o.a.
thuisblijven bij klachten. Zie ook https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19;
Ochtenddiensten met maximaal 30 personen (excl. predikant, koster, organist,
ambtelijke vertegenwoordiging, bediening livestream), waarbij als uitgangspunt
minimaal 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehanteerd;
Gemeentezang is helaas niet mogelijk. Hierin volgen we het advies van de landelijke
PKN. Dit omdat er nog veel onduidelijkheid is over de grotere kans op besmetting bij
zingen;
De middagdiensten blijven vooralsnog in de huidige vorm (online) doorgang vinden;
Er wordt niet nagepraat in of om het kerkgebouw. Na een bijeenkomst gaat iedereen
direct naar huis.

1.4 70+ en kwetsbare gezondheid
In lijn met het RIVM roepen we u op extra voorzichtig te zijn. Het kan verstandig zijn om
voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.
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1.5 Indeling document
Allereerst zullen we de inrichting van het kerkgebouw bespreken. Daarna staan we stil bij de
situatie rond de kerkdiensten. Tenslotte gaan we in op andere gebruiksmomenten, zoals
uitvaarten en huwelijken.

1.6 Versie beheer
Versie
0.1.0

Datum
30-05-2020

0.2.0

03-06-2020

0.3.0

05-06-2020

Wijzigingen
Definitieve versie na review kerkrentmeesters en moderamen
kerkenraad.
Review CvK verwerkt.
- Kerkauto opgenomen
- Liturgische handdruk
- Herkenbaarheid Coördinator
Aanpassing aan maximale capaciteit naar maximaal 50
Aantal plaatsen ingericht als plekken voor een huishouden.
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2 Inrichting en gebruik kerkgebouw
De Hillegondakerk, die voor het grootste gedeelte is ingericht met oude banken, maakt het
lastig om met een grote groep mensen op anderhalve meter afstand van elkaar te zitten.
Twee mensen die achter elkaar zitten met een bank ertussen, zitten bijvoorbeeld niet op
andere halve meter van elkaar. De stoelen echter kunnen makkelijker uit elkaar geplaatst
worden waardoor het op die locatie eenvoudiger is de anderhalve meter in acht te nemen.

2.1 Plattegrond
Looproute ingang
Looproute uitgang

Uitgang
koor
Toren

Hoofdingang

2.2 Capaciteit
Vanwege het feit dat het lastig is afstand tot elkaar te creëren en toch ook een groep
mensen te kunnen herbergen, hebben we gekeken hoeveel mensen we kwijt kunnen. Op dit
moment is de inschatting dat we met de anderhalve meter maatregel maximaal 50 mensen
een plek kunnen geven, waarbij het zicht op predikant en schermen goed is. In de periode
van 1 juni t/m 1 juli zijn dit maximaal 30 personen. Eventuele opschaling wordt besloten in
de kerkenraadsvergadering van 25 juni en is pas mogelijk na 1 juli.

2.3 Toegang
De enige ingang die gebruikt wordt door bezoekers is de hoofdingang. Hier zal een
dorpelwachter aanwezig zijn die iedereen bevraagt op gezondheidsklachten en controleert
op het bezit van een toegangsbewijs (hier komen in een later hoofdstuk op terug). Indien
daartoe naar aanleiding van de controle reden bestaat, kan de dorpelwachter de bezoeker
de toegang weigeren. De deuren zullen open staan zodat deurklinken zo min mogelijk
gebruikt hoeven te worden. Bij binnenkomst is er handgel met alcohol beschikbaar voor het
desinfecteren van de handen.
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2.4 Zitplaatsen
In de kerk zullen de te gebruiken zitplaatsen aangegeven zijn door middel van kaartjes met
daarop de tekst “Dit is een aangewezen plek”. Overal waar zo’n kaartje niet aanwezig is,
mag niet plaats genomen worden. De plekken zijn zo aangewezen dat iedereen op
anderhalve meter van elkaar zit. Het zal niet altijd mogelijk zijn om als leden van een
gezin/huishouden naast elkaar te zitten, de coördinator zal bij binnenkomst aangeven waar
u kunt zitten.

2.5 Looproutes
In de kerk zullen looproutes zijn zodat mensen elkaar niet hoeven te passeren. Het is ook
van belang dat er vanaf een looproute op de plek in de bank of rij met stoelen
plaatsgenomen wordt die het verst van de looproute af ligt zodat er geen
passeerbewegingen in de bank nodig zijn.

2.6 Sanitaire voorzieningen
In de proefperiode van de maand juni is het niet mogelijk om gebruik te maken van de
sanitaire voorzieningen in het kerkgebouw

2.7 Uitgang
De uitgang in het koor, onder de toren en de hoofdingang zullen gebruikt worden als
uitgang. Volg hiervoor de looproutes zoals deze aangegeven zijn op het kaartje op de
zitplaats. De zitplaatsen die het dichtst zijn gesitueerd bij de uitgang moeten als eerste
verlaten worden.

2.8 Garderobe en kussens
Jassen of andere spullen kunnen niet opgehangen worden. Ook het gebruik van de kussens
in de kerk is vooralsnog niet mogelijk.

2.9 Hygiëne en ventilatie
Het kerkgebouw wordt geventileerd na een bijeenkomst. Er zal ook maar één bijeenkomst
per dag zijn zodat er voldoende ruimte is voor ventilatie.
Objecten die veel aangeraakt worden alsmede microfoons, worden gereinigd na afloop van
een bijeenkomst. Zitplaatsen worden afgenomen. De persoon die schoonmaakt, moet
handschoenen dragen.

2.10 Luchtbevochtigingsinstallatie
De luchtbevochtigingsinstallatie blijft uitgeschakeld, mede op basis van dit advies:
https://tvvlconnect.nl/thema/duurzaamheid-circulariteit/blog/138-covid-19-in-relatie-totgebouwen.

2.11 Coördinator
Er zal een coördinator aanwezig als aanspreekpunt en om alles in goede banen te leiden.
Deze persoon is te herken aan een hesje.
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3 Kerkdiensten
Voor kerkdiensten gelden nog een aantal specifieke zaken die niet zozeer betrekking
hebben op de inrichting en gebruik van het kerkgebouw.

3.1 Uitnodigingsbeleid
Tijdens de proefperiode in juni hebben we ruimte voor maximaal 30 bezoekers. Van deze 30
plekken zullen er 25 worden aangeboden via ‘eventbrite’
(http://www.hillegondakerk.nl/tickets). De overige 5 kaarten zijn bedoeld voor mensen die
niet in staat zijn om digitaal een kaartje te bestellen, zij kunnen telefonisch contact
opnemen met de koster (06 – 229 13 887) tot zaterdag 20:00 uur. Voor de maand juni is de
boekingssite zo ingericht dat men wordt gevraagd maar één van de vier diensten in juni te
bezoeken.
We gaan ervan uit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van zijn
of haar gezondheid en de gezondheid van anderen.

3.2 Zingen
Gemeentezang is op dit moment niet mogelijk. Dit omdat er nog veel onduidelijkheid is over
de grotere kans op besmetting bij zingen. Hierin volgen we het advies van de landelijke PKN.
In de liturgie zullen we gebruik maken van de verschillende (muzikale) gaven van
gemeenteleden al dan niet ondersteund door video.

3.3 Collecte
De inzameling van de gaven gaat via digitale middelen. Er wordt een QR-code gescand
waarmee de collecte pagina bereikt kan worden of de pagina
http://collecte.hillegondakerk.nl/ wordt bezocht. Daarnaast kan er geld overgemaakt
worden op de verschillende rekeningnummers. De methode van collecteren wordt
weergegeven op de schermen.

3.4 Videoschermen
Er zullen twee TV-schermen geplaatst worden in de kerk zodat iedereen in de kerk ook de
liederen die we zingen kan zien en de filmpjes die gemaakt zijn, kunnen worden
weergegeven.

3.5 Kindernevendienst en crèche
Vooralsnog is er geen kindernevendienst of crèche. Voor de periode na juni wordt
nagedacht over de invulling hiervan.

3.6 Koffiedrinken en ontmoeten
Er zal geen koffiedrinken zijn na de dienst. Na een kerkdienst wordt er niet nagepraat in of
om het kerkgebouw, maar gaat iedereen naar huis.

3.7 Aanwezigheid kerkenraad
Tijdens een kerkdienst zijn één ouderling, één diaken en één ouderling-kerkrentmeester
aanwezig.
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3.8 Middagdienst
De middagdienst zal alleen worden uitgezonden via kerkdienstgemist en YouTube. Er zullen
geen gemeenteleden aanwezig zijn.

3.9 Avondmaal
Over de invulling van de viering van het avondmaal zal nog verder worden nagedacht.

3.10 Doop
Over de invulling van de bediening van de doop zal nog verder worden nagedacht.

3.11 Kerkauto
Vooralsnog zal er geen kerkauto zijn.

3.12 Liturgische handdruk
Omdat het RIVM adviseert geen handen te schudden, wordt de gebruikelijke liturgische
handdruk tussen predikant en ouderling van dienst vervangen door een knik met het hoofd.
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4 Andere bijeenkomsten
Naast kerkdiensten van de wijkgemeente wordt de kerk gebruikt tijdens uitvaarten,
huwelijken, lezingen en andere bijeenkomsten. Eventuele toevoegingen voor deze
bijeenkomsten worden hier beschreven

4.1 Uitvaarten
De uitvaartorganisatie is ervoor verantwoordelijk dat het aantal mensen dat een
uitvaartdienst zal gaan bezoeken het in paragraaf 2.2 genoemde aantal niet overstijgt. Dit
aantal mensen is exclusief de benodigde bemensing die door de koster en/of kerkelijk
bureau is aangegeven voor het in goede banen leiden van de bijeenkomst. De koster of
coördinator vanuit de kerk mag te allen tijde mensen weigeren als het aantal bezoekers te
groot wordt.
De plaatsen die gebruikt worden tijdens een uitvaart zijn aangegeven door de koster
Condoleance is niet mogelijk. Ook koffiedrinken na de bijzetting niet.

4.2 Huwelijken
Het bruidspaar en/of ceremoniemeester(s) zijn ervoor verantwoordelijk dat het aantal
mensen dat de bijeenkomst zal gaan bezoeken het in paragraaf 2.2 genoemde aantal niet
overstijgt. Dit aantal mensen is exclusief de benodigde bemensing die door de koster en/of
kerkelijk bureau is aangegeven voor het in goede banen leiden van de bijeenkomst. De
koster of coördinator vanuit de kerk mag te allen tijde mensen weigeren als het aantal
bezoekers te groot wordt.
De plaatsen die gebruikt worden tijdens een uitvaart zijn aangegeven door de koster.
Een receptie is niet mogelijk.

4.3 Lezingen etc.
De toegang voor een lezing wordt geregeld door verkoop van kaartjes vooraf. Daarbij mag
het aantal kaartjes het in paragraaf 2.2 genoemde aantal niet overstijgen. De koster of
coördinator vanuit de kerk mag te allen tijde mensen weigeren als het aantal bezoekers te
groot wordt.
Er is geen gelegenheid tot ontmoeting en het nuttigen van consumpties.

4.4 Andere bijeenkomsten
Het kerkgebouw kan gebruikt worden om met een kleine groep van maximaal 20 mensen bij
elkaar te komen. Hierbij moet gedacht worden aan een jongerenclub of
kerkenraadsvergadering. Gebruik wordt van tevoren afgestemd met de koster.
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