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Algemene afspraken vooraf 

• Houd anderhalve meter afstand; 

• Blijf thuis als u ziek of verkouden bent, samen met anderen uit uw huishouden;  

• Organisatie, routing en hygiëne in deze kerk voldoen aan de richtlijnen en 

voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband 

aangereikte richtlijnen; 

• De instructies van de gastheren / gastvrouwen /coördinatoren dienen te allen tijde te 

worden opgevolgd; 

• Dit gebruiksplan wordt geactualiseerd indien de genoemde richtlijnen daartoe 

aanleiding geven.  

Gang van zaken voor en na de kerkdienst / bijeenkomst 

Coördinator bij ingang:  

Bij de ingang van de kerk is een coördinator aanwezig die mensen begroet en vraagt naar de 

gezondheid. Mensen met corona-gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken en 

worden naar huis gestuurd.  

De coördinator vertelt hoe het werkt. De jas kan worden meegenomen in de kerk. 

Bij de ingang van de kerk is desinfecteermiddel om handen schoon te maken voor 

binnenkomst van de kerkzaal. 

Gastvrouw/gastheer 

Een gastvrouw/gastheer bij de ingang begroet bezoekers en wijst hen op liturgieën van de 

dienst of het Liedboek of programma van de bijeenkomst. Deze worden door bezoekers 

vervolgens zelf gepakt en dus niet aangereikt. 

 

Zitplaats wijzen 

Een tweede coördinator wijst mensen in de kerk op de looplijnen en geeft aan waar mensen 

wel/niet mogen zitten of lopen. De coördinator begeleidt (op anderhalve meter) bezoekers 

naar hun zitplaats. 

Na de dienst/bijeenkomst 

De coördinator die bij binnenkomst de zitplaatsen heeft gewezen, wijst aan het eind van de 

viering/bijeenkomst aan welke aanwezigen (per rij) het eerst mogen vertrekken. Degenen het 

dichtst bij de uitgang, ook weer volgens de gemarkeerde looplijnen, eerst. 

 

Collecteschaal/mandje bij uitgang 

Collecteren gebeurt met een mandje of schaal bij de uitgang of door overmaken. 



Gebruik toiletten:  

Het toilet in de kerk is in principe gesloten.   

Wanneer toiletbezoek onvermijdelijk is, zijn er voor bezoekers extra reinigingsmiddelen zoals 

hygiënedoekjes aanwezig, bezoekers wordt verzocht deze te gebruiken voor deurklinken en 

toiletbrillen. 

Toiletten worden na afloop van iedere kerkdienst/bijeenkomst schoongemaakt. 

 

Inrichting en gebruik kerkzaal  

Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal zijn:  

• Tussen kerkgangers/bezoekers is anderhalve meter afstand gewaarborgd;  

• Voor huisgenoten geldt de anderhalve meter niet; zij mogen bij elkaar zitten;  

• Er zijn vaste looppaden/routes aangegeven; 

• Na de viering/bijeenkomst wordt de kerkzaal geventileerd en schoongemaakt. Dit 

betreft ook deurklinken, lessenaars, spreekstoel, microfoons, stoelen/ banken, enz.  

• Vanaf 1 juli 2020 mag het maximum aantal personen aanwezig zijn dat mogelijk is 

met 1,5 meter onderlinge afstand. Dat is bij vieringen inclusief de voorganger, 

ouderling van dienst, organist, koster, enkele coördinatoren, technici voor online 

kerkdiensten en musici.  

 

Dit gebruiksplan is goedgekeurd door de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te 

Abcoude op 3 juli 2020 

 


