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Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en 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/richtlijnenerediensten- 
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. 
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2 doel en functie van dit gebruiksplan 
Hier beschrijven we als kerkelijke gemeente de algemene doelstellingen en functies van 
het gebruiksplan. 
 
2.1 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; 
 
2.2 functies van dit gebruiksplan 
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de 
De kerkdienst op 13-9-2020 op de parkeerplaats van de Spil en bij slecht weer, in de Spil.  
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; 
4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier bij de Spil 
aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de 
veiligheidsregio. 
 
2.3 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 samenkomst 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.  
 

3 gebruik van de parkeerplaats en/of de 
Spil 
In dit hoofdstuk noemen we enkele basisgegevens met betrekking tot het gebruik van De Spil 
en/of de parkeerplaats. Denk aan: 
• het feit dat mogelijk meerdere mensen gebruik maken van de Spil en/of de parkeerplaats; 
• de beschikbare ruimte van de Spil en/of de parkeerplaats; 
• hoe we de anderhalvemetermaatregel in de Spil en/of de parkeerplaats willen organiseren. 
 
3.1 meerdere gebruikers  
De Spil is een openbare gemeentelijk gebouw. Met de beheerster Andrea Weits is een 
reservering van het gebouw afgesproken, zodat er geen meerdere gebruikers tijdens de 
dienst aanwezig zullen zijn. Het gebouw wordt alleen door onze eigen gemeente gebruikt. 
Er zal één dienst gehouden worden. En wel van 10.00 uur – 11.00 uur.   
• Een muziekband Lifesong begeleidt de dienst 
• Het team van coördinatoren is ruim van te voren aanwezig en zal de aanwezigen  
begeleiden naar hun plek. 
 
3.1.1 locatie voor de kerkdienst 13-9-2020 
Bij goed weer wordt de dienst belegd op de parkeerplaats van de Spil. Bij regenachtig weer 
zal de dienst in de Spil belegd worden. Dit alles in nauw overleg met Andrea Weits.  
 



3.2 gebruik parkeerplaats en/of de Spil 
Het protocol gaat uit van de ‘anderhalvemeter’ tussen bezoekers en maximaal 100 personen. 
Middels een opgavelijst kunnen gemeenteleden zich aanmelden. Op deze wijze beheersen we 
de aantallen en kunnen we zorgen dat we onder de 100 personen blijven. De opgavelijst zal in 
papiervorm op 13-9-2020 aanwezig zijn en eveneens gebruikt kunnen worden voor 
contactgegevens.  
 
 
3.2.1 Opstelling op de parkeerplaats of in de Spil 
Voorafgaand zullen de coördinatoren, samen met de beheerster van de Spil, de indeling 
maken op de parkeerplaats en bij slecht weer in de Spil. De aanwezigen worden naar hun 
plaats begeleidt en er zal alle aanwezigen onnodige loopbeweging worden ontraden. De 
stoelen worden op 1,5 meter geplaats, maar gezinnen uit het zelfde huishouden, mogen in 
blokken bij elkaar zitten. Er zullen in totaal 90 stoelen worden klaar gezet.  
 
3.2.2 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 
Coördinatoren zien erop toe, dat de anderhalve meter afstand niet wordt overschreden. 
Zij wijzen de bezoekers een beschikbare plek, waar ze kunnen gaan zitten. 
Gemeenteleden zijn door middel van een mail uitgenodigd om zich op te geven. 
We gaan naar aanleiding van de aanmeldingen een indeling maken. 
 

4 concrete uitwerking 
4.1 Gerelateerd aan de parkeerplaat en de Spil 
4.1.1 Routing 
• Bij aankomst worden bezoekers gevraagd naar hun gezondheid.   
• Bij aankomst zien coördinatoren (herkenbaar door een hesje) erop toe dat mensen hun 
handen desinfecteren. 
Desinfectiemiddel is geplaatst op de parkeerplaats en bij slecht weer bij de ingang van de 
Spil.  
binnenkomst van de Spil 
• De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven 
aan te raken. 
• Bij binnenkomst is desinfecterend middel beschikbaar. 
• Coördinatoren begeleiden mensen naar een beschikbare plek. 
verlaten van de Spil en/of parkeerplaats 
• Er wordt aangegeven hoe mensen de Spil en de parkeerplaats kunnen verlaten en 
opstopping moet worden vermeden; 
• iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten. 
 
4.1.2 garderobe 
De kapstokken worden niet gebruikt. Bezoekers dienen hun jas bij zich te houden in de 
kerk. 
 
4.1.3 parkeren 
Geen bijzondere aanwijzingen voor parkeren. Zorg er bij het in- en uitstappen wel voor 
dat anderhalve meter afstand bewaard kan worden. 
 
4.1.4 toiletgebruik 
Toiletgebruik wordt sterk afgeraden. Er zijn toiletten beschikbaar.  
Er staat desinfecterend middel bij de toiletten. 
Let op: kinderen alléén onder begeleiding van een ouder tijdens de dienst naar het 
toilet. 
 
4.1.5 reinigen en ventileren 
Wanneer vanwege de weersomstandigheden de dienst gehouden zal worden in de Spil, zal 
tijdens en na de dienst wordt de Spil geventileerd worden en zoveel mogelijk de deuren 
geopend zijn. Na de dienst worden de gebruikte stoelen  in hun geheel schoongemaakt 
met desinfectiemiddel. Muziekapparatuur wordt door de muzikanten schoongemaakt. 



Technische apparatuur als mengpaneel, laptop, desktop en bureau wordt door de 
technici schoongemaakt.  
Algemene richtlijnen voor alle bezoekers: 
• geen handen schudden; 
• regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel 
met minimaal 70% alcohol; 
• Voor het plaats nemen op de parkeerplaats of in de Spil worden handen desinfecteren; 
• deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen; 
• Voldoende ventilatie wanneer vanwege weersomstandigheden in de Spil de dienst zal worden belegd. De deuren 
zoveel mogelijk open te zetten. 
 
4.2.2 Zang en muziek 
Gemeentezang is alleen toegestaan als de dienst belegd kan worden op de parkeerplaats. Bij 
slecht weer wordt de dienst in de Spil belegd en is samenzang niet mogelijk.  De dienst zal 
muzikaal worden begeleid door een muziekband.  
 
 
4.2.3 Collecteren 
Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Als alternatief wordt er gebruik 
gemaakt van QR codes. In verband met filevorming wordt er geen deurcollecte gehouden. 
De gemeente wordt opgeroepen hun collectes over te maken naar het 
rekeningnummer van de kerk. 
 
4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 
Er zal geen gelegenheid zijn voor koffiedrinken en ontmoeting voor of na de dienst. 
 
4.3 Uitnodigingsbeleid 
Gemeenteleden kunnen zich opgeven via de email. Op basis hiervan wordt een indeling 
gemaakt. 
 
 4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 
Het gebruiksplan adviseert om de groep kwetsbare mensen extra voorzichtig te zijn.  
 
4.4 taakomschrijvingen 
4.4.1 coördinatoren 
Tijdens de kerkdienst op 13-9-2020 is namens de kerkbestuur van de cgk één ouderling en 
één diaken aanwezig. Daarnaast zullen vier coördinatoren aanwezig zijn. Deze zijn 
herkenbaar aan gekleurde hesjes.  
De coördinatoren staan bij de ingang van de opstelling op de parkeerplaats en bij slecht weer 
bij deingang van de Spil.  
• verwelkomen de bezoekers en wijzen hen op het desinfecteren van de 
handen (en informeren naar hun gezondheid) 
• begeleiden de bezoekers naar een beschikbare plek  
• begeleiden bezoekers na afloop van de dienst naar buiten en wijzen hen erop 
niet te blijven staan praten 
 

5 besluitvorming en communicatie 
5.1 Besluitvorming 
Dit gebruiksplan is opgesteld door de jeugdraad van de CGK Nieuwe Pekela en wordt door de 
Kompanjie vastgesteld. 
 
5.2 Communicatie 
Dit gebruiksplan wordt ter inzage bij de Spil en gepubliceerd via de website cgkpekela.nl  
Om helder en beknopt de gemeente te kunnen inlichten, 
zal er een korte versie per email naar de gemeente worden gestuurd. Hierin worden 
onderstaande punten besproken: 
• Tussen aanwezigen dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 
• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 



• Volg de aanwijzingen op van de coördinatoren. Deze zijn herkenbaar middels een gekleurde 
hesje.  
• Gemeentezang is alleen toegestaan wanneer we op de parkeerplaats de dienst kunnen 
beleggen. In de Spil is het helaas niet toegestaan. 
• Geen ontmoeting en consumptie na afloop. 
• Het bezoek aan het toilet wordt afgeraden. 
 


