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Inleiding 

De corona-commissie heeft, in opdracht van de kerkenraad en in overleg met de kosters, een 

protocol opgesteld om weer gefaseerd van ons kerkgebouw gebruik te gaan maken. In dit protocol 

zijn de richtlijnen van de overheid meegenomen. Tevens is er gebruik gemaakt van de landelijke 

adviezen die zijn gegeven door het diaconaal steunpunt.  

Dit gebruiksplan is beschikbaar voor alle gemeenteleden. Dit plan zal dynamisch zijn en, indien er 

wijzigingen komen van de maatregelen vanuit de overheid, daar waar nodig aangepast worden. Als 

er andere maatregelen komen door de overheid zal deze verwerkt worden in het protocol.  
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1. Algemene regels m.b.t. de kerkdienst 
 

1.1 Aantal kerkgangers: 
het aantal dat aanwezig mag zijn is beperkt. Vanaf 1 juli zijn dat maximaal 100 mensen, exclusief: 

• de koster(s); 

• de organist; 

• de predikant; 

• gastheer/vrouw; 

• ambtsdrager van dienst; 

• technici; 

• eventueel muziekteam (max 5 personen).  

De leden van de kerkenraad nemen plaats bij eigen partner/gezin. 

 

1.2 Muziekteam: 
Het muziekteam blijft op het podium tijdens de dienst. Er zullen stoelen aanwezig zijn. 
Het muziekteam oefent mogelijk voor de dienst. Na het oefenen verlaten zij de kerkzaal via de zij-
ingang Hoogstraat. 

De muzikanten moeten zelf, indien van toepassing, de instrumenten reinigen/ontsmetten. Dit geldt 
niet voor de zang. De mensen van de techniek zorgen voor eigen microfoon voor de zang.  

 

1.3 Gasten: 
We zullen ca 3-4 plaatsen gereserveerd houden voor gasten. Deze worden begeleid door een 
coördinator naar de zitplaats. 

 

1.4 Vullen van kerkgebouw: 
Bij binnenkomst van de kerkleden zal de volgorde van vullen van het kerkgebouw als volgt zijn: 

1. Eerst kerkzaal via de hoofdingang 

2. Als deze gevuld is de orgelgalerij via de hoofdingang. Dit is afhankelijk of de banken al zijn 
ingenomen door gezinnen met kinderen in de crèche; 

3. Tenslotte de nieuwe galerij via ingang bij nieuwe galerij 

 

1.5 Zingen tijdens vieringen: 
Gemeentezang is op dit moment niet mogelijk. Muzikale begeleiding kan orgelspel en/of Youtube 
zijn. Indien er een muziekteam is zal dit team wel zingen, met inachtneming van de benodigde 
afstand. 
 

1.6 Mededelingen voorafgaande aan de dienst: 
Mededelingen voorafgaande aan de dienst wordt niet gedaan. Iedereen krijgt de liturgie via de 
nieuwsbrief en ook staat deze iedere week op de website. 
 

1.7 Crèche: 
Er zal crèche gehouden worden. Er zijn maximaal 2 personen als leiding. De gezinnen met kind(eren) 
voor de crèche zullen op de orgelgalerij worden geplaatst. Hierdoor wordt heen en weer lopen op de 
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trap voorkomen. Eén van de ouders  brengt/haalt het kind/de kinderen naar/van de crècheruimte en 
houdt zelf rekening met de 1,5 meter afstand. 
 

1.8 Kindernevendienst: 
De kinderen van de kindernevendienst gaan eerst met ouder(s)/verzorger(s) de kerkzaal in. Direct na 

de zegen aan het begin van de dienst volgt het kinderblok en daarna gaan de kinderen naar de 

nevendienst. De kerkzaal wordt verlaten via het gangpad langs de kostersplaats. Bij de uitgang van de 

kerkzaal staat de leiding die de kinderen opvangt en naar de ontmoetingsruimte begeleidt. De 

kinderen blijven daar tot einde dienst. De kinderen komen weer in de kerkzaal bij de slotzang. 

1.9 Collectes: 
Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Via de app van onze kerk kan gedoneerd worden en 
deze methode heeft de voorkeur. Verder plaatsen we bij de uitgangen collectezakken die in een 
standaard staan voor beide collectes. 
 

1.10 Kerkautodienst: 
De kerkauto is voorlopig niet beschikbaar  

 

1.11 Koffiedrinken: 
Koffiedrinken is voorlopig niet mogelijk. We hebben geen geschikte locatie waarbij de 1,5 meter 
gehandhaafd kan worden en daarom is dat niet verantwoord. Dit wordt ook geadviseerd door 
medisch adviseur.  
We hebben als kerk ook een voorbeeldfunctie voor de omwonenden. 
Indien er een wijziging van de regels vanuit de overheid komt, zal iedere keer bekeken worden of dit 
alsnog kan worden ingevoerd. 
 

1.12 Gebruik toilet: 
De toiletten zijn wel toegankelijk. Aan gemeenteleden wordt gevraagd om het bezoek aan het toilet 
in de kerk tot een minimum te beperken. Het toilet moet worden schoonmaakt volgens het 
reinigingsplan. Extra hygiënedoekjes zijn beschikbaar die bezoekers kunnen gebruiken voor deurklink 
en toiletbril. 
 

1.13 Avondmaal: 
Avondmaal vieren zal mogelijk pas plaatsvinden in de maand oktober. Dit wordt nog verder 
uitgewerkt door de kerkenraad. 

2 Techniek: 
 
De mensen van de techniek (beamer, audio, video) zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud en 
beheer apparatuur. Voor en zeker na de dienst zullen deze mensen zelf de apparatuur 
reinigen/ontsmetten zoals materiaal en techniektafel en ook op het podium. 
Voor het muziekteam zijn er vaste microfoons voor de zanger(s). 
Voor de Bijbellezing wordt een aparte microfoon op het podium geplaatst. 

3 Aanvang dienst: 
 

3.1 Coördinatoren/koster(s): 
De deuren en ramen van het kerkgebouw worden, indien mogelijk, zoveel mogelijk opengezet ivm 
ventilatie. Geen gebruik maken van de ventilator aan het plafond. 
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Voor iedere kerkdienst worden 2 coördinatoren ingeroosterd. Deze werken onder aansturing van de 
koster(s). Deze coördinatoren zullen herkenbaar zijn door middel van een badge. Taken van deze 
coördinatoren: 

• Ga niet in discussie over zitplaats etc. Vooraf wordt alles gecommuniceerd naar de leden; 

• Bij binnenkomst toezien dat iedereen handen ontsmet; 

• Dat jassen en paraplu worden meegenomen in de kerkzaal; 

• De bank en plaats wordt aangegeven aan de kerkgangers. Dit gebeurt middels een 
briefje/notitie, waar de locatie van de bank of stoel op staat. De kerkganger(s) leggen deze 
notitie in de bank en laten die daar liggen; 

• Mensen die afhankelijk zijn van ringleiding moeten in het middengedeelte geplaatst worden; 

• Aan het einde van de dienst halen de coördinatoren alle notities weer op en leggen deze 
weer in de hal klaar voor de volgende week; 

• Bij een calamiteit (bijv. onwelmelding) ondersteunt de coördinator en/of koster. Er zal naar 
inzicht worden gehandeld. Er zijn voldoende BHV/EHBO-ers. 

• Eigen kussens en Bijbels die nu in de kerk liggen worden niet gebruikt en zijn ook niet 
beschikbaar. Kussen of Bijbel van thuis meegenomen is akkoord, maar ook weer meenemen 
naar huis. 

 
Namen coördinatoren: 
Gerard Groen / Charlotte Woudenberg / Wilfred Middelkoop / Jan Willem Bel / Rik Iking / André of 
Renate Hooijer. Reserve is Elly Hoencamp. 
 

3.2 Lijst kerkgangers: 
In de hal zal een lijst aanwezig zijn met namen van kerkgangers die de desbetreffende zondag zijn 
uitgenodigd. Indien er toch kerkgangers komen die niet zijn uitgenodigd dan worden deze in principe 
niet toegelaten tot het kerkgebouw. 
 

3.2 Gasten: 
Als er gasten de kerk binnen lopen dan zullen deze mensen een plaats worden toegewezen door een 
koster/coördinator. 

4 Einde dienst: 
 

Bij het verlaten van de kerk wordt door de coördinatoren toezicht gehouden op de volgorde van 

uitgaan zoals hieronder is beschreven. Uitgaan wordt rij voor rij gedaan. De gastheer zal hierbij 

duidelijk aangeven welke volgorde van toepassing is. 

1 -  Het middenschip verlaat de kerk via de hoofdingang, te beginnen bij de achterste rij; 

2 - Orgelgalerij via de hoofdingang. (Kinderen worden eerst uit de crèche gehaald); 

3 - Zijbeuken verlaten via de zij-ingang de kerk, eerst de Hoogstraat-kant (achterste banken 

eerst), dan de zijbeuk aan de Kerkstraat-kant (voorste banken eerst); 

4 - Nieuwe galerij begint met de achterste rij en verlaat het gebouw via de uitgang bij de nieuwe 

galerij; 

5 - De gastheer/vrouw, ambtsdrager, predikant en muziekteam blijven in kerkzaal tot deze 

geheel leeg is. Daarna kunnen zij de kerkzaal verlaten via de hoofdingang. 

Kerkgangers moeten buiten niet in groepen blijven staan. Dit geeft een verkeerd beeld naar 

omwonenden en ander publiek.  
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Nadat iedereen het kerkgebouw heeft verlaten zullen de koster(s) alles ontsmetten zoals 

deurkrukken, toiletten, lessenaar, preekstoel etc. 

5 Mensen uitnodigen: 
 

5.1 Uitnodigen per 2 wijken: 
De kerkleden zullen per wijk worden uitgenodigd om naar de kerk te komen. Per zondag zullen dit 2 

wijken zijn. 

Uitnodigen per 2 wijken: 

wijk Bijna elke week Af en toe Totaal  

 Volwassen/kind Volwassen/kind   

Noord 41/7 9/- 50/7  

West 46/12 6/2 52/14  

Oost  33/15 8/- 41/15  

Zuid 44/1 7/1 51/2  

     

 

In deze kolom is jong en oud geteld, die voor de coronatijd in de kerk kwamen. Er zijn mensen die 

hebben aangegeven dat zij na de versoepeling niet gaan komen, zeker enkele ouderen. Daarnaast 

zullen er mensen zijn, die naar de kerk mogen, maar thuis blijven en online kijken. 

Er worden 2 wijken tegelijk ontvangen. Noord en West samen en Zuid en Oost. Dan heb je ook een 

redelijke verdeling van de kinderen voor de crèche en kindernevendienst. Van de aanwezige mensen, 

zijn er ook nog die de crèche en kindernevendienst doen. 

5.2 Aanvragen wisselen van zondag: 
Mogelijk dat er een wisseling wordt aangevraagd als op alfabet of per wijk de mensen uitgenodigd 

worden. Dit kunnen mensen zijn die werken in de zorg, politie etc. en in de weekenden werken. 

Deze mensen kunnen een verzoek tot ruiling sturen naar koster@ngk-leerdam.nl en de kosters zullen 

dit verwerken in de lijst. 

Opmerking: deze optie gaat pas in vanaf 1 september als we definitief starten. 

 

  

mailto:koster@ngk-leerdam.nl
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6 Communicatie: 

6.1 Algemeen: 
Om dit alles te communiceren met de gemeenteleden en gasten, zal de communicatie als volgt 

worden uitgevoerd: 

• Dit gebruiksplan zal naar alle leden worden gestuurd via email of op papier; 

• De verspreiding zal gedaan worden gelijk aan de verspreiding van de nieuwsbrief; 

• Het gebruiksplan zal ook beschikbaar worden gesteld op de website en de social media. 

Hiermee kunnen kerkgangers en gasten dit altijd nog nalezen. Daarbij laten wij ook zien dat 

wij serieus met het kerkbezoek en de maatregelen omgaan; 

6.2 Communicatie voor kerkgangers via nieuwsbrief/mail: 
 

Onderstaande tekst zal gebruikt worden om kerkgangers vooraf te informeren over de afspraken. 

Hebt u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: 
 
        - Neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?  
        - Hebt u het afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?  
        - Hebt u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?  
        - Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen Corona vastgesteld?  
 
Als op één van deze vragen het antwoord ‘ja’ is, blijf dan thuis.  
Tevens wordt kerkbezoek afgeraden voor gemeenteleden die tot de risicogroep behoren: mensen  
met “onderliggende aandoening”, zoals chronisch luchtweg/longprobleem of chronische 
hartproblemen en onder behandeling van een specialist. Ieder lid moet zelf de afweging maken. 

 

Binnen komen: 

• Instructie van de koster/coördinator altijd opvolgen; 

• Bij binnenkomst eerst handen ontsmetten. Materiaal is aanwezig; 

• Jassen en paraplu worden meegenomen in de kerkzaal; 

• De bank en plaats wordt aangegeven aan de kerkgangers door coördinatoren. U krijgt een 
briefje met bank/stoelnummer. Deze op uw plaats laten liggen; 

•  Wensen zijn niet mogelijk. Geen discussie bij binnenkomst; 

• Eigen kussens en Bijbels die nu in de kerk liggen worden niet gebruikt en zijn ook niet 
beschikbaar. Zelf meenemen is mogelijk maar ook na de dienst weer meenemen naar huis; 

• Kinderen van de kindernevendienst gaan na het kinderblok naar de ontmoetingsruimte en 
blijven daar tot einde dienst. Na de dienst staan de kinderen klaar om met de ouder(s) direct 
weer naar buiten te gaan; 

• Ouder(s) met kinderen voor de crèche zullen op de orgelgalerij worden geplaatst, om zoveel 
mogelijk heen en weer lopen te voorkomen. Het kind wordt door één van de ouder(s) naar 
de crècheruimte gebracht. 
 

Tijdens kerkdienst: 

• Zo weinig mogelijk gebruik maken van toilet 

• Niet zingen 

• Doorgeven van snoep alleen eigen gezin/partner. 

 
Volgorde uitgaan kerk: 
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• Orgelgalerij via de Hoofdingang, opletten i.v.m. uitgaan middenschip in de hal; 

• Het middenschip verlaat de kerk via de hoofdingang, te beginnen bij de achterste rij; 

• Zijbeuken verlaten via de zij-ingang de kerk, eerst de Hoogstraat-kant (achterste banken 

eerst), dan de zijbeuk aan de Kerkstraat-kant (voorste banken eerst); 

• Nieuwe galerij begint met de achterste rij en verlaat het gebouw via de uitgang bij de nieuwe 

galerij; 

• Kinderen van de crèche worden opgehaald door één van de ouder(s); 

• Kinderen van de kindernevendienst staan klaar bij de deur van ontmoetingsruimte en sluit 

direct aan, als de ouder(s) de kerk verlaten; 

• Blijf niet buiten in groepen staan. Dit geeft een verkeerde uitstraling naar voorbijgangers en 

omwonenden. 

 

 

========== 

 
 

 


