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Gebruiksplan kerkgebouw 
 

  
 

 

Christelijke Gereformeerde Kerk Zeist 
 

Bergweg 32     3701 JK  Zeist 

 

Versie: 1.4    Datum: 1 oktober 2020 
 

 

 

 

 

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. 
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1 doel en functie van dit gebruiksplan 

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; 

• volop kerk zijn vanuit ons kerkgebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding 

blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan. 

 

functies van dit gebruiksplan 
 

• we beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde 

controlefase van de coronacrisis; 

• de mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten 

zullen we op basis hiervan instrueren; 

• op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en 

buiten onze gemeente; 

• dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig.      

We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio. 

 

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 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; 

• 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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2 gebruik van het kerkgebouw 

In dit hoofdstuk enkele basisgegevens met betrekking tot gebruik van het kerkgebouw. 

• alleen de Christelijke Gereformeerde Kerk Zeist maakt gebruik van het gebouw  

• het kerkgebouw is nu geschikt voor maximaal 100 personen en dit zal niet worden 

overschreden. 

• We hanteren de anderhalve metermaatregel in het hele kerkgebouw. 

• Diensten: zondagen om 10:00 uur en 17:00 uur. 

• dit geeft voldoende tijd tussen de diensten om alles te reinigen en zo goed mogelijk te 

ventileren. 

 

gebruik kerkzaal 

 

Het protocol gaat uit van de ‘ander halve meter’ tussen bezoekers.  

De kerkzaal heeft  2x 12 banken voor 8 personen en op de galerij 2 banken van 8 personen en 

2 rijen stoelen van 20 personen. 

De banken worden van vooraf aan ingevuld op aanwijzingen van plaatsaanwijzers 

Op de 1e, 3e, 5e, 7e, 9e, en 11e rij banken zitten de personen geheel rechts en links in de 

bank, deze banken worden eerst via de zijpaden en daarna via het middenpad gevuld, dit om 

niet direct achter personen een bank in te gaan 

op de 2e, 4e, 6e, 8e, 10e, en 12e rij banken zitten de personen in het MIDDEN van de bank, 

deze banken worden via het middenpad eerst gevuld. 

Resumé 

• eerst via de zijpaden de 1e, 3e, 5e, 7e, 9e, en 11e rij vullen (personen gaan op de hoek 

zitten)    

• daarna via middenpad de 2e, 4e, 6e, 8e, 10e, en 12e rij vullen (personen zitten in het 

midden) 

• dan vullen we via het midden pad de hoeken van de oneven banken 

 

Let op! de zitplaats direct voor de koster blijft altijd vrij, 

De galerij is voor gezinnen met 3, 4 en 5 personen. 

Op de Galerij is de middelste rij stoelen verwijderd, we gebruiken met inachtneming van de 

1,5 meter, alleen de banken en de achterste rij stoelen (hier kunnen ruim 20 personen 

plaats nemen, 

 

In verband met de anderhalve meter afstand geldt in het algemeen: 

• iedere bezoeker wordt een plaats aan gewezen waar hij/zij kan zitten. 

• huisgenoten (voor zover zij op één adres wonen) mogen bij elkaar zitten; 

 

zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit 

 

 Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 juli 

kerkzaal en galerij De kerkzaal heeft in totaal 260 

zitplaatsen, momenteel zijn er 

tijdens de diensten 70/80 

personen aanwezig 

kerkdiensten 

(2 diensten op zondag); 

consistorie  

 

kerkenraad voor de dienst 

 

Voorganger, ouderling en diaken. 

voor overige doelen: min. 1,5 meter 

afstand. 

Verenigingslokaal  

 

Kinderoppas en zondagschool  

Vergaderzaal voor o.a. 

kerkenraad 

Kinderen onder de 12 jaar geen 

beperkingen. 
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Overige gebruikers: maximaal 10 

volwassenen en minimaal 1,5 meter 

onderlinge afstand.   
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3 concrete uitwerking  
routing 

• we houden ons aan de regels van het RIVM voor het bezoeken van kerkdiensten; 

• als er één lid van het gezin benauwd is of koorts heeft dan blijft het hele gezin thuis 

• we houden 1,5 meter afstand 

• iedereen komt binnen via de hoofdingang, desinfectiemiddel is daar aanwezig 

• de garderobe wordt niet gebruikt, voor een vlot verloop na de dienst (jassen mee de 

kerk in), 

• toiletbezoek moet tot een minimum beperkt blijven 

• we volgen de aanwijzingen van de plaatsaanwijzers op, 

• de banken zullen van vooraf aan ingevuld worden, u krijgt een plek aangewezen 

• er wordt niet gezongen, we luisteren naar het orgelspel 

• er zal niet worden gecollecteerd. De collectegelden kunt u overmaken naar 

penningmeester Kerk, onder vermelding van datum en/of doel  t.n.v. Penm. Chr. Ger. 

Kerk Zeist bankrekeningnr. NL06 INGB 00006536 92. 

• om hygiënische redenen zijn de bijbels, psalmboeken en kussens uit de kerk 

verwijderd, 

• na elke dienst moeten de banken, toilet, deuren, deurklinken en kansel gereinigd 

worden, 

• de kerk zal voor en na de dienst ruim geventileerd worden.      

 

verlaten van de kerk 

• voor een ordelijkverloop volgen we de aanwijzingen van de plaatsaanwijzers op, 

• we houden 1,5 meter afstand. 

• na afloop van de dienst niet napraten in de hal, voor of naast de kerk, 

• na de dienst komen eerst de personen van de galerij naar beneden en gaan gelijk 

naar buiten. 

• we gebruiken bij het verlaten van de kerkzaal hiervoor alle uitgangen. 

• Niemand verlaat de kerk via het middenpad 

• De voorste 6 banken verlaten de kerk door de zijuitgang of nooddeur, op 

aanwijzingen van de plaatsaanwijzers, eerst de personen die op de hoeken van de 

zijpaden zitten, daarna zij die in het midden zitten, zij gaan ook via de zijpaden naar 

buiten. Daarna zij die op de hoeken van het middenpad zitten, ook zij verlaten de kerk 

verder door de bank via het zijpad naar voren door zijuitgang of nooddeur de kerk. 

• De achterste 6 banken verlaten de kerk door hoofdingang, op aanwijzingen van de 

plaatsaanwijzers, eerst de personen die op de hoeken van de zijpaden zitten, daarna zij 

die in het midden zitten, zij gaan ook via de zijpaden naar buiten. Daarna zij die op de 

hoeken van het middenpad zitten, ook zij verlaten de kerk verder door de bank via het 

zijpad naar achteren naar de hoofdingang de kerk. 

• mocht het te hard regenen dan blijven we op onze plaatsen zitten 

 

gebruik van kerkplein en ontvangsthal 

We houden 1,5 meter afstand. Bij bezoek kerkdiensten gaan we direct de kerkzaal binnen, we 

gaan niet buiten (sociaal) groeperen, voor of naast de kerk of in de ontvangsthal. Ook na de 

dienst blijven we niet in en rondom de kerk na praten, 

 

garderobe 

De garderobe is gesloten om een snellere doorstroming bij het komen en het gaan te 

bevorderen, jassen e.d. gaan mee de kerk in. 

 

toiletgebruik 

Toiletbezoek moet tot een minimum beperkt blijven, bij gebruik van het toilet vooraf en 

achteraf handen desinfecteren, desinfecteermiddel en hygiënedoekjes zijn aanwezig. 
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reinigen en ventileren 

Zaterdagavond en zondagmorgen zal de kerk ruim van te voren geventileerd worden, ook 

tijdens de diensten zullen (zoveel als mogelijk) ramen en deuren open staan. 

Na elke kerkdienst blijven de ramen en de deuren nog geruime tijd open om de kerkzaal goed 

te ventileren, de banken worden na elke dienst gedesinfecteerd, evenals de lessenaar / 

preekstoel, ook het toilet en alle deurkrukken e.d. zullen gereinigd moeten worden. 

De koster krijgt hiervoor hulp van gevraagde gemeenteleden, zij zorgt voor het aanwezig zijn 

van de desinfecteermiddelen, doekjes voor het reinigen en dergelijke. 

algemene richtlijnen voor alle bezoekers: 

• geen handen schudden; 

• regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende hand-gel met 

minimaal 70% alcohol; 

• deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen; 

 

avondmaal 

Vanaf september 2020 vieren wij weer het Avondmaal. Zie voor de uitwerking het daartoe 

opgestelde document tbv CGK-Zeist.  

 

overige diensten 
De overige diensten zoals huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van 

predikanten en/of kerkenraadsleden, rouwdiensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde 

condities zoals eerder beschreven. Hoewel de anderhalvemeterafstand tussen personen leidend 

blijft, kan een kerkelijke functionaris vanaf 1 juni bepaalde liturgische handelingen verrichten 

zonder deze afstand te handhaven. Het gaat concreet om dopen, bevestiging van 

ambtsdragers, en huwelijks(in)zegening. 

Het vermijden van overig lichamelijk contact blijft belangrijk. Denk aan: 

- het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking; 

- de aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten; hij of zij is via de 

uitvaartbranche geïnformeerd. 

 

Kerkelijke functionarissen 

Onder kerkelijke functionarissen verstaan we de voorganger, ouderling, diaken. 

 

koffiedrinken en ontmoeting 

Gelet op het dringende advies van het RIVM zal er na de morgendienst geen koffiedrinken zijn. 

 

kinderoppas en zondagschool 

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te 

houden. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. De 1,5 meter 

tussen de jongere en de volwassene blijft wel van kracht. 

Vanaf september 2020 kan kinderoppas en zondagsschool weer plaatsvinden, mits afstandregels 

zoals hiervoor vermeld worden gehouden. 

 

overig 

Vanaf september 2020 worden verenigingen, wijkavonden, catechisatie, etc. weer gehouden. 

Altijd in het kerkgebouw en altijd met minimaal 1,5 meter onderlinge afstand. 
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uitnodigingsbeleid 
 

Bij het welkom heten in de kerk door koster of plaatsaanwijzer, stellen we de bekende RIVM-

vragen: bent u verkouden, hebt u koorts… etc. Bij een ‘ja’, dan kan de kerkganger de kerk niet 

betreden. 

 

ouderen en kwetsbare mensen 

Voorschriften hoe om te gaan met de groep ouderen en kwetsbare mensen, 

• halen en brengen: chauffeur en passagier dragen een mondkapje.  

•  

taakomschrijvingen 
 

coördinatoren 

Voor iedere eredienst zijn plaatsaanwijzers aangesteld. Zij ontvangen en wijzen u uw plek. 

Ze zien verder toe op de getroffen maatregelen. 

 

kerkenraad en voorganger 

De kerkenraad komt samen in de consistorie voor het consistoriegebed, ze geven geen 

handen, de ouderling van dienst geeft onderaan de kansel geen handdruk maar een hoofdknik. 

 

tijdschema 
 

wanneer wat wie 

zaterdag   

avond ramen in de kerkzaal staan open om te ventileren koster 

zondag   

9:20u toiletten en deurklinken reinigen koster 

9:30u deuren van het gebouw open Ventileren koster 

9:30u plaatsaanwijzers aanwezig plaatsaanwijzers 

10:00u aanvang    morgendienst  

±11:25u Afsluiting   morgendienst  

na de dienst    

±11.30u 

Ventileren reinigen: 

– banken, stoelen en tafels 

– preekstoel 

– consistorie 

– headset (mondmicrofoon) 

– gangkastdeur 

– microfoon (mededelingen)   

– toiletten en deurklinken reinigen 

Koster/ helpers 

12.00u zaal afsluiten ramen kerkzaal blijven open koster 

16:30u deuren van het gebouw open Ventileren koster 

16:30u plaatsaanwijzers aanwezig plaatsaanwijzers 

17:00u aanvang    avonddienst  

±18:25u afsluiting   avonddienst  

na de dienst 

±18.30u 

Ventileren reinigen: 

– banken, stoelen en tafels 

– preekstoel 

– consistorie 

– toiletten en deurklinken reinigen 

Koster/ helpers 

avond ramen kerkzaal sluiten zaal afsluiten koster 
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4 besluitvorming en communicatie 

besluitvorming 
 

Dit gebruiksplan is in de kerkenraadsvergadering van 1 oktober 2020 vastgesteld. 
  

communicatie 
 

De eerste versie van dit gebruiksplan en met name de huisregels, is aan de leden rond 

gemaild, leden zonder e-mail hebben een papieren versie gekregen. Wijzigingen / aanvullingen 

worden via email en/of contact orgaan gecommuniceerd. Het actuele gebruiksplan staat op de 

website en een uitgeprinte versie is in de kerk aanwezig. 
 

de algemene huisregels zijn: 
 

als u één van de volgende 4 vragen met ja beantwoordt, dan heeft u en het gezin  helaas geen 

toegang. 

• heeft u of een huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten? 

• heeft u het coronavirus gehad in de afgelopen 7 dagen? 

• een huisgenoot/gezinslid die het coronavirus de afgelopen 14 dagen heeft gehad? 

• bent u in thuisisolatie op dit moment? 
 

U bent welkom met inachtneming van de volgende regels; 

• tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 

• huisgenoten (die in hetzelfde huis wonen) mogen bij elkaar zitten. 

• garderobe wordt niet gebruikt, 

• geen gemeentezang.  

• volg de aanwijzingen op van plaatsaanwijzers. 

• geen ontmoeting in hal, voor of naast de kerk, 

• het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 

 

deze huisregels hangen uitgeprint bij de ingang en diverse andere plekken in de 

kerk. 

 


