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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 aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra 
hier aanleiding voor is.

1. Doel en functie van dit gebruiksplan

1.1 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;

● kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen.

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 benodigde medewerkers) gehouden worden. We gebruiken deze periode als 
oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen;

● Vanaf 1 juli mogen we naar een maximum van 100 personen (exclusief benodigde 
medewerkers) in het gebouw.

1.4 algemene afspraken
● anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden 

behoren;
● mensen die ziek of verkouden zijn worden dringend verzocht 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;



2. Gebruik van het kerkgebouw

2.1 gebruikers / samenkomst op zondag
Open Hof organiseert op zondagochtend een samenkomst van 10.30 tot 11.30 uur.

2.2 gebruik kerkzaal
Het protocol gaat uit van de ‘anderhalvemeter’ tussen bezoekers. Het kan zijn dat het niet 
mogelijk is om én anderhalve meter afstand te houden én het vanwege regelgeving maximale 
aantal bezoekers in het gebouw te ontvangen. Dan ligt het maximum aantal personen dus 
lager dan het toegestane maximum.

2.2.1 plaatsing in de kerkzaal
De kerkzaal heeft vaste banken en een aantal losse stoelen. Er zijn lange en korte banken. De 
banken staan op minder dan anderhalve meter voor en achter elkaar en om de anderhalve 
meter te waarborgen zullen de banken om en om gebruikt kunnen worden. Op en aan de 
zijkant van het podium kunnen een aantal losse stoelen geplaatst worden, evenals achterin de 
kerk.

Alle betrokkenen in de viering (predikanten, lectoren, ouderlingen, muzikanten, kosters, enz.) 
dienen ook tijdens de samenkomst de anderhalve meter afstand te bewaren.

2.2.2 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie

De maximale capaciteit is afhankelijk van hoeveel bezoekers er komen die tot een huishouden 
gerekend kunnen worden. Op elke bank in de kerk liggen 1 of 2 balken van minimaal anderhalve 
meter lengte. Deze balken zullen altijd tussen de bezoekers geplaatst moeten worden om 
voldoende afstand te garanderen. Personen die tot een huishouden behoren mogen bij elkaar 
zitten.

Bezoekers kunnen geen eigen plaats bepalen maar zullen moeten plaatsnemen op aanwijzing 
van de coördinator. De bezoekers gaan zitten beginnend op de voorste bank en zo naar 
achteren werkend. Op deze manier wordt het langs elkaar lopen voorkomen.

2.3 Gerelateerd aan het gebouw

2.3.1 routing bij aankomst en vertrek en gebruik garderobe

● Voor binnenkomst moeten bezoekers hun handen reinigen met desinfecterende gel. Deze 
wordt buiten aangeboden aan de bezoekers.

● De garderobe is buiten gebruik, bezoekers nemen hun jas mee het gebouw in.
● Er mag maximaal 1 bezoeker (of meerdere behorend tot 1 huishouden) tegelijkertijd in de 

hal/garderobe aanwezig zijn. Andere bezoekers blijven op aanwijzing van de coördinator 
buiten wachten op anderhalve meter van elkaar.

● In het gebouw geldt eenrichtingsverkeer (binnenkomst via voordeur en garderobe, uitgang is 
via de koffieruimte en de zij ingang). Deze looprichting wordt aangegeven met pijlen op de 
grond.

● De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te 
raken. Bovendien helpen de open deuren mee met de ventilatie.

● Bezoekers zullen de zaal 1 voor 1 op aanwijzing van de coördinator verlaten in de richting 
van de pijlen op de grond. Bezoekers in de voorste banken zal als eerste gevraagd 
worden te vertrekken zodat ook nu het langs elkaar lopen wordt vermeden. Vertrekkende 
bezoekers lopen via de koffieruimte naar de zijuitgang en blijven niet voor sociaal contact.

● Er is na afloop geen gelegenheid tot ontmoeting - koffie drinken - sociaal contact.



2.3.2 toiletgebruik
Bezoekers wordt bij de uitnodiging vooraf gevraagd thuis naar het toilet te gaan. In 
uitzonderingssituatie zijn toiletten beschikbaar. In het toilet is zeep en zijn papieren handdoeken 
aanwezig.

2.3.3 reinigen en ventileren
Voor aanvang van de samenkomst worden de toiletten en deurklinken gereinigd met een groene 
zeep oplossing. Na afloop worden de toiletten, vaste banken en de deurklinken opnieuw 
gereinigd met een groene zeep oplossing. Zowel voor aanvang als na afloop en ook indien 
mogelijk tijdens de samenkomst worden de hal, kerkzaal en koffieruimte geventileerd door de 
voordeur en de ramen in de koffieruimte open te zetten.

2.4 Gerelateerd aan de samenkomst

● geen handen schudden;
● regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende 

handgel;
● deel materialen (zoals een telefoon) niet met anderen;

2.4.1 Zang en muziek

Samenzang is vooralsnog niet mogelijk. Er is nog te weinig bekend over de risico’s m.b.t. de 
verspreiding van het Coronavirus in deze situatie. We wachten op de uitslag van nader 
onderzoek voordat deze regel zal worden aangepast. Er is een klein muziek team van 3-4 
personen aanwezig die op minimaal anderhalvemeter van elkaar verspreid staan op het podium. 
De muziekgroep zal op drie meter van de andere aanwezigen staan.

2.4.2 Collecteren
Collecteren zal in principe gaan via de collecte app en bij de uitgang wordt een collectezak 
opgesteld.

2.4.3 Koffiedrinken en ontmoeting
Er is geen gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting na de samenkomst.

2.4.4 Kinderoppas en kinderwerk
Er is tot nader order geen creche en kinderfeest. Impact heeft met enige regelmaat een eigen 
(online) programma.

2.5 Uitnodigingsbeleid

Gemeenteleden wordt gevraagd zich via een formulier op de website aan te melden voor de 
samenkomst. Hierbij moet men aanvinken geen Corona gerelateerde klachten, zoals 
omschreven door het RIVM, te hebben. Bij meer aanmeldingen dan de 20-24 bezoekers die 
toegelaten kunnen worden in het gebouw komt men op een wachtlijst en kan de samenkomst via
een livestream via het internet volgen.

2.5.1 Ouderen en kwetsbare mensen
Ouderen en kwetsbaren wordt in de communicatie geadviseerd niet naar de samenkomsten te 
komen, maar deze via de livestream thuis te volgen.



2.6 taakomschrijvingen

2.6.1 coördinatoren

Voor iedere samenkomst worden er 2 coördinatoren aangesteld. Zij ontvangen mensen en 
wijzen ze hun plek en zien toe op het naleven door de bezoekers van de getroffen maatregelen. 
Een coördinator staat bij aanvang buiten en na afloop in de koffieruimte en nabij de uitgang. De 
ander bevindt zich in de kerkzaal.

2.6.2 techniek
Het techniek team is gesplitst omdat er onderling geen 1,5 meter afstand te houden is. De PC 
voor de beameraar is verplaatst naar de andere achterhoek in de kerk. Om voldoende afstand 
met de binnenkomende bezoekers te waarborgen kan de geluidstechnicus pas op zijn/haar 
plaats gaan zitten als alle bezoekers aanwezig zijn.

2.6.3 muzikanten
De muzikanten/zangers staan verspreid over het podium met onderling minimaal 
anderhalvemeter tussenruimte. De muzikanten op het podium zijn minimaal 3 meter 
verwijderd van de andere aanwezigen.

2.7 tijdschema

wanneer wat wie

zondag 9:00 deuren van het gebouw open koster
Ventileren
toiletten en deurklinken reinigen

zondag 9:15 techniek en muziekteam aanwezig
zondag 9:45 coördinatoren aanwezig coördinatoren

handgel klaarzetten, anderhalvemeter 
balken op hun plaats leggen

zondag 10:30 aanvang samenkomst
zondag 11:30 afsluiting samenkomst
zondag 11:30 ventileren en reinigen banken, deuren coördinatoren samen met koster

3 besluitvorming en communicatie

3.1 Besluitvorming
Dit gebruiksplan is op 10 juni 2020 goedgekeurd door het kerkbestuur van Open Hof Hillegom.

3.2 Communicatie
Het gebruiksplan wordt gedeeld via de website en de wekelijkse nieuwsbrief (via email).
Daarnaast zullen onderstaande maatregelen nog extra benadrukt worden.

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
● Volg de aangewezen looproutes.
● Samenzang 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.


