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Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd 

door de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands 

Gereformeerde Kerken (zie (www.cgk.nl/richtlijnen-erediensten-en-andere-samenkomsten). Dit 

gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.  

 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier 

aanleiding voor is. 

versie 1.2 (5 juni 2020) 
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2 doel en functie van dit gebruiksplan  

Beschrijving van de algemene doelstellingen en functies van dit gebruiksplan.  

 

2.1 doelstelling in het algemeen 

Met dit gebruiksplan willen we: 

 bijdragen aan het voorkomen 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. 

2.3 fasering 

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

gehouden worden. In deze periode blijven we op zondagmorgen nog steeds uitsluitend 

digitaal erediensten houden. 

 Op 21 juni 2020 om 15.00 uur zal een speciale kinderdienst worden georganiseerd door de 

jeugdvereniging. Deze dienst zal ongeveer 45 minuten duren. Er zullen maximaal 30 

kinderen worden toegelaten en daarbij zijn de ouders niet welkom in de bijeenkomst. Er 

zullen vier volwassenen aanwezig zijn om de orde te bewaken. De verdere uitwerking wordt 

door de jeugdvereniging verzorgd. 

 Vanaf 1 juli beginnen we met het houden van kerkdiensten met een maximum van 80 

personen in het gebouw. Er zullen voorlopig alleen morgendiensten worden gehouden. De 

leden worden tot nadere besluitvorming, per wijk opgeroepen aan de diensten deel te 

nemen. Het gebouw van de wijkgemeente Hoorn wordt door de verhuurder nog niet 

beschikbaar gesteld voor kerkdiensten. De leden uit de wijkgemeente Hoorn worden daarom 

uitgenodigd de diensten op de aangegeven zondag in het kerkgebouw in Broek op Langedijk 

bij te wonen. 

 

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 alle 

anderen uit hun huishouden;  

 de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, aangegeven looproutes 

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 gebruikers / meerdere diensten op een zondag  

Tot nadere besluitvorming zal alleen op zondagmorgen een kerkdienst worden gehouden.  

 

3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten 

In de oude situatie waren de aanvangstijden van de kerkdiensten: 10.00 uur en 17.00 uur 

(wintertijd) of 19.00 uur (zomertijd). 

In de aangepaste situatie zal de morgendienst aanvangen om 10.00 uur. 

 

3.2 gebruik kerkzalen  

Het kerkgebouw heeft 400 zitplaatsen. Daarvan kan maximaal 20% worden benut. Gevolg is dat 

maximaal 80 personen tot een kerkdienst kunnen worden toegelaten. Het zogenaamde “oude 

podium” zal uitsluitend worden benut door het combo en de zangers. 

Het maximumaantal bezoekers is exclusief de mensen die in en rond de bijeenkomst een rol 

vervullen 

 

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal 

Wij laten de stoelen staan. Gezien van de noordzijde van de kerkzaal (vanaf de preekstoel) is de 

eerste rij stoelen in de oude kerkzaal weggehaald. Van de overgebleven rijen worden de rijen 2, 4, 

6 en 8 afgesloten om plaats te nemen. In de uitbouw van de kerkzaal zullen de rijen 2, 4 en 6 

worden afgesloten om plaats te nemen. 

 

3.2.2 koppelen van stoelen 

Bij stoelen die in rijen blijven staan, geldt de verplichting om ze te koppelen. Indien een 

rolstoelgebruiker de diensten bijwoont zullen stoelen uit een rij worden verwijderd om de rolstoel in 

een rij te kunnen laten plaats nemen. 

 

3.2.3 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 

 Aan de bezoekers zal bij binnenkomst een plaats worden gewezen; tussen bezoekers van 

verschillende huishoudens zal in de rijen twee stoelen worden vrijgelaten; 

 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.  

 Het maximum aantal bezoekers in het gebouw is beperkt. Er wordt op toegezien dat het 

maximum aantal toegestane aanwezigen niet wordt overschreden.  

 Vanwege dit beperkte aantal wordt de gemeente per wijk uitgenodigd de diensten bij te wonen 

(zie onder punt 4.3 uitnodigingsbeleid). 

 De maximale capaciteit in de nieuwe opstelling is 80 bezoekers. Dit maximum aantal betreft 

het aantal kerkgangers in het gebouw exclusief het kerkelijk team van - bijvoorbeeld - koster, 

predikant, kerkelijk werker, organist, ambtsdragers.  

 Er vanuit gaande dat we 10% van de plaatsen reserveren voor eventuele gasten komen we tot 

een aantal van 72 gemeenteleden die we per dienst kunnen ontvangen.  

 

3.2.4 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

 

Zaal Normaal gebruik 
Aangepast gebruik 

per 1 juni 
Aangepast gebruik per 1 juli 

kerkzaal  Kerkdiensten en 

gemeente-

vergaderingen;  

400 zitplaatsen 

 

21 juni kinderdienst 

voor maximaal 30 

personen 

kerkdienst om 10.00 uur;  

80 zitplaatsen;  

 

Voor andere vergaderingen 

beschikbaar voor maximaal 

30 personen. 

consistorie  

 

kerkenraad voor de 

dienst en 

ouderling + diaken + 

voorganger. 

ouderling + diaken + 

voorganger. 
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vergaderzaal voor 

o.a. kerkenraad 

  

voor overige doelen: 

vergadering mogelijk 

tot maximaal 8 

personen 

  

voor overige doelen: 

vergaderingen mogelijk tot 

maximaal 8 personen 

grote zaal  

(zaal 2) zwart-

wit zaal 

kindernevendienst 

voor 20 kinderen en 

2 leiders 

beschikbaar voor 

vergaderingen tot 

maximaal 10 

personen 

beschikbaar voor 

vergaderingen met gebruik 

van tafels: maximaal 10 

personen; 

voor vergaderingen met 

enkele tafels (voor 

voorzitter/notulist) en verder 

uitsluitend stoelen: 25 

personen 

overige zalen diverse functies in overleg met de 

koster incidenteel 

beschikbaar  

In overleg met de koster 

incidenteel beschikbaar 
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4 concrete uitwerking  

 

4.1 gerelateerd aan het gebouw 

 

4.1.1 looproutes naar en in de kerkzaal 

 

 

 

Blauw is looproute ingaand,  

Rood is looproute uitgaand 

Groen is looproute voor toiletbezoek tijdens de dienst 



 

Broek op Langedijk 

7 

 

4.1.1.1 binnenkomst van kerk en kerkzaal 

 Op het kerkplein worden de bezoekers opgewacht en de wijze van toegang tot het 

gebouw/de kerkzaal wordt uitgelegd.  

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

raken. 

 Bij de beide ingangen van de kerkzaal staat desinfecterend middel. 

 Van de garderobe kan geen gebruik worden gemaakt. 

 In de centrale hal is een persoon aanwezig voor het ondersteunen/bewegwijzering van leden 

die van het toilet gebruik hebben gemaakt. 

 In de kerkzaal worden de bezoekers opnieuw opgevangen en worden de plaatsen 

aangewezen en uitleg gegeven over het houden van de noodzakelijk afstand tussen de 

zitplaatsen. 

 

4.1.1.2 verlaten van de kerk 

 De bezoekers van de diensten verlaten de kerkzaal en het kerkgebouw via dezelfde weg als 

zij zijn binnengekomen. 

 Men wordt verzocht direct door te lopen naar buiten en niet in het gebouw te blijven. 

 Iedereen wordt verzocht de anderhalvemeter-regel in acht te nemen als men op het 

kerkplein nog even wil na- of bijpraten. Er wordt op gelet dat er voldoende vrije loopruimte 

is voor die mensen die direct weg willen. 

 

4.1.2 gebruik van kerkplein en ontvangsthal 

Van de kerkgangers wordt verwacht dat zij direct de kerkzaal binnengaan en niet buiten op het 

plein of in de ontvangsthal (sociaal) groeperen.  

 

4.1.3 garderobe 

De garderobe kan niet worden gebruikt. Jassen ed. kunnen worden neergelegd op de stoelen van 

de afgesloten rijen. 

 

4.1.4 parkeren 

Parkeren op het kerkplein blijft alleen mogelijk voor kerkleden die daarvoor een vergunning hebben 

gekregen en voor de eventuele gastpredikant. Zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde is voor 

het plaatsen van fietsen voldoende ruimte beschikbaar. 

 

4.1.5 toiletgebruik  

Toiletbezoek in het kerkgebouw wordt ten sterkste ontraden. Men wordt opgeroepen zoveel 

mogelijk thuis van toilet gebruik te maken.  

Mocht er onverhoopt toch van het toilet gebruik gemaakt moeten worden, dan is er een vaste looproute 
aangegeven. Bij het verlaten van de kerkzaal tijdens de dienst voor toiletbezoek wordt gebruik gemaakt van 
de uitgang aan de zuidzijde (tussen oude kerkzaal en aanbouw kerkzaal) en gaat men via de aangegeven 
toegangsroute weer terug in de kerkzaal 
Na het toiletbezoek is men verplicht de handen te wassen gedurende de voorgeschreven 

tijdsperiode en de desinfecterende middelen te gebruiken voor men de kerkzaal weer binnen gaat. 

 

4.1.6 reinigen en ventileren 

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; 

 het kerkgebouw is voorzien van een ventilatiesysteem waarbij lucht van buiten het gebouw 

wordt aangetrokken. Dit ventilatiesysteem zal optimaal worden benut. 
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4.2 gerelateerd aan de samenkomst 

 

4.2.1 gebruik van de sacramenten 

 

4.2.1.1 avondmaal 

De uitvoering van de viering van het Heilig Avondmaal zal per geval door de kerkenraad worden 

beoordeeld. 

 

4.2.1.2 doop 

Het bedienen van het sacrament van de Heilige Doop zal door de kerkenraad per geval (na overleg 

met de doopouders) worden bezien/beoordeeld. 

 

4.2.2 zang en muziek 

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zang zal worden uitgevoerd door enkele 

gemeenteleden en de zangeressen en zangers van het combo. Er kunnen als alternatief voor 

gemeentezang ook liederen worden afgespeeld via de geluidsinstallatie en/of beamer. 

 

4.2.3 collecteren 

Het collecteren met collectezakken zal niet plaats vinden. Gemeenteleden worden opgeroepen via 

een bankoverschrijving of met Givt hun giften aan de kerk over te maken.  

 

4.2.4 koffiedrinken en ontmoeting 

Er wordt geen gelegenheid geboden voor koffiedrinken en ontmoeting in de kerk na de dienst. 

Buiten op het kerkplein is er wel enige ruimte voor ontmoeting (zie onder punt 4.1.1.2). 

 

4.2.5 kinderoppas en kinderwerk 

Kinderoppas en kindernevendienst zal tot nader order niet plaats vinden 

 

 

4.3 uitnodigingsbeleid 

 

De leden worden per wijk uitgenodigd de diensten bij te wonen: 

1e zondag van  de maand   wijk 1 (Broek op Langedijk) 

2e zondag van de maand   wijk 2 (Heerhugowaard) 

3e zondag van de maand  wijk 3 (Zuid-Scharwoude, Alkmaar, Sint Pancras) 

4e zondag van de maand  wijk 4 en 5 (Noord-Scharwoude, Oudkarspel, Schagen 

en Hoorn) 

5e zondag van de maand  wordt in de betreffende maand bekend gemaakt 

 

Het wekelijkse Mededelingenblad en het maandelijks verschijnend kerkblad Van A tot Z wordt de 

leden bij verschijnen digitaal aangeboden. Deze bladen zullen, anders dan tot nu toe gebruikelijk, 

niet bij het bezoeken van de diensten worden uitgedeeld. 

 

Op de website zal bekend gemaakt worden dat ook gasten van harte welkom zijn om de diensten 

bij te wonen. In die publicatie zal er tevens op worden gewezen dat het mogelijk kan zijn dat door 

het beperkte aantal zitplaatsen het maximale aantal bezoekers is bereikt, waardoor het kan 

voorkomen dat men niet kan worden toegelaten. 

 

4.3.1 ouderen en kwetsbare mensen 

 Wij adviseren oudere en kwetsbare gemeenteleden om vooralsnog de kerkdiensten niet te 

bezoeken maar van de digitale middelen gebruik te blijven maken. 

 In de komende periode zal met de oudere en kwetsbare gemeenteleden worden gesproken 

om te horen wat zij zelf willen.  

 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 
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erediensten. De online vieringen blijven voor deze gemeenteleden vooralsnog het middel om 

bij de erediensten betrokken te blijven. 

 

4.4 taakomschrijvingen 

 

4.4.1 coördinatoren  

Voor iedere eredienst worden 5 coördinatoren aangesteld. Zij ontvangen de bezoekers en wijzen ze 

hun plek. Ze zien verder toe op de uitvoering en naleving van de getroffen maatregelen. 

De coördinatoren zijn herkenbaar aan het gele hesje dat zij dragen 

 

4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 

 Namens de kerkenraad zijn een voorganger, één diaken en één ouderling aanwezig; 

 Het consistoriegebed vindt plaats in de kerkenraadskamer. 

 Er wordt geen handdruk gegeven maar op een andere wijze wordt de verantwoordelijkheid 

voor de gemeente overgedragen. 

 

4.4.3 techniek 

 De organist, geluidsmensen en het beamerteam hebben een eigen ruimte op voldoende 

afstand van de gemeenteleden. Zij maken zelf met de beschikbaar gestelde middelen de 

eigen werkomgeving schoon bij aanvang en na afloop van de werkzaamheden. Ook 

ontsmetten zij zelf de apparatuur waarmee zij werken. 

 Bij wisselend gebruik van het spreekgedeelte in het liturgisch centrum zal door de koster 

tussen de verschillende sprekers door de microfoon en het spreekgedeelte worden 

ontsmet. 

4.4.4 muzikanten, zangeressen en zangers 

 De leden van het combo houden de afstand van elkaar op minimaal anderhalve meter. Zij 

ontsmetten met de beschikbaar gestelde middelen zelf de muziekinstrumenten, 

bijbehorende materialen en zitplaatsen bij aanvang en na afloop van de bediening van de 

instrumenten. 

 De zangers en zangeressen ontsmetten met de beschikbaar gestelde middelen zelf de 

apparatuur waarmee zij werken. Vindt een wisseling plaats in gebruik van 

muziekstandaards en microfoons dan worden deze ook tussentijds ontsmet. 

 De muzikanten en zangers houden de afstand tussen elkaar op anderhalve meter. Naar de 

gemeente toe wordt door de zangeressen een afstand van minimaal acht meter in stand 

gehouden. 
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5 besluitvorming en communicatie 

5.1 besluitvorming  

Dit gebruiksplan wordt door de ingestelde commissie ‘opstarten kerkdiensten’ vastgesteld.  

 

5.2 communicatie 

Samenvatting van de algemene huisregels: 

 

 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 ontmoeting en consumptie na afloop. 

 Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 
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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. Er worden geen 

consumpties gebruikt. 

 Naast de eerder al genoemde diensten kan de kerkzaal ook gebruikt worden voor het 

bevestigen van kerkelijke huwelijken en het houden van uitvaartdiensten. Bij de kerkelijke 

bevestiging van een huwelijk zal in overleg met het bruidspaar de noodzakelijke 

maatregelen worden getroffen. Bij uitvaartdiensten zal in overleg met de nabestaanden de 

noodzakelijke afspraken worden gemaakt om de veiligheid te waarborgen. 

 

6.2 bezoekwerk 

Waar aanvankelijk in principe geen bezoek door predikant, ouderling , diaken of pastoraal bezoeker  

aan huis toe gestaan was, wordt daar nu wel ruimte voor gegeven. Onder voorwaarde dat zowel de 

bezoeker als degene die bezoek ontvangt er mee akkoord gaat en de maatregelen van het RIVM in 

acht worden genomen. 

Per geval zal worden bekeken op welke wijze het beste contact kan worden gelegd en onderhouden. 

Indien een bezoek aan huis noodzakelijk is, wordt door de bezoeker met de bewoners van het 

betreffende adres vooraf afspraken gemaakt onder welke omstandigheden het bezoek zal plaats 

vinden. 


