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gebruiksplan kerkgebouw
CGK Nieuw-Balinge
Let op: Dit gebruiksplan is gebouw-specifiek. Elke gebouw of elke gemeente heeft een
eigen gebruiksplan.

Gemeente: CGK Nieuweroord / Nieuw-Balinge
Betreft gebouw: CGK Kerkgebouw, Verlengde Middenraai 97 te Nieuw-Balinge
Versie: 1.2
Datum: 29-05-2020

Wij volgen voor het overgrote deel 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 en toegespitst op onze situatie en besluitvorming van de
kerkenraad.

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

versie 1.2 (29 mei 2020)
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2 doel en functie van dit gebruiksplan
Onderstaand de beschrijvingen van de algemene doelstellingen en functies van het
gebruiksplan.

2.1 doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:

zoveel mogelijk voorkomen van de verspreiding van het coronavirus tot er een
vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verant-
woordelijkheid 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 (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen
verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de
wereld te staan.

2.2 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 veiligheids-
regio.

2.3 fasering
Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30
personen gehouden worden. We gebruiken deze periode als oefenperiode
waarin we evalueren en bijstellen;
Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100
personen in het gebouw, mits dit in ons kerkgebouw op basis van afstand
houden mogelijk is.

2.4 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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3 gebruik van het kerkgebouw
Onderstaand enkele basisgegevens met betrekking tot (het gebruik van) ons
kerkgebouw.

3.1 meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag
Er worden twee diensten gehouden op de zondagen. Tussen de diensten door zal de
kerk gereinigd worden.

3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten
De diensten vangen aan, op de gebruikelijke tijden, om 09.30 en 14.30 uur.

3.2 gebruik kerkzalen
Zoals aangegeven gaan we uit van ‘anderhalvemeter’ tussen bezoekers. Het kan zijn
dat het niet mogelijk is om én anderhalve meter afstand te houden én 30 (vanaf 1 juli
100) personen in het gebouw te ontvangen. Dan ligt het maximum aantal personen in
het geval van ons gebouw lager. We beperken het aantal bezoekers op basis van gericht
uitnodigingsbeleid.

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal
De kerkzaal bestaat uit een centraal looppad met aan beide zijden vaste banken. Om de
afstand tot elkaar te kunnen waarborgen zijn er banken afgeplakt met tape, welke niet
gebruikt kunnen worden. De gemeente is daarvan op de hoogte gesteld.

Met betrekking tot de plaatsing wordt gewerkt volgens de volgende omschrijving:

De kerkgangers worden opgevangen op het kerkplein en worden naar hun plaats
begeleidt. De begeleider ziet toe op het aantal personen in één bank en of de personen
uit eén gezin bestaan. Doordat het in ons geval om een relatief kleine gemeente gaat is
het overzichtelijk om dit te beoordelen, omdat iedereen elkaar kent.
De gemeente wordt middels een brief vóór 1 juni op de hoogte gebracht, zodat
genoemde structuur bij aanvang voor iedereen duidelijk is.

3.2.2 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie
De fysieke ruimte van anderhalve meter afstand wordt op de volgende manier
georganiseerd. In het algemeen geldt:

aan iedere bezoeker wordt door de begeleider aangegeven waar hij/zij kan
zitten;
om-en-om wordt een kerkbank afgeplakt, zodat deze niet gebruikt wordt;
huisgenoten mogen bij elkaar zitten;
het maximum aantal bezoekers in het gebouw is beperkt. Er zal een duidelijk
uitnodigingsbeleid verstrekt worden aan de gemeenteleden;
het maximum aantal betreft het totaal aantal kerkgangers in het gebouw, dus
inclusief het kerkelijk team van - bijvoorbeeld - koster, predikant, kerkelijk
werker, organist, ambtsdragers en kinderen en medewerkers in de zalen.
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3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik
per 1 juni

Aangepast gebruik
per 1 juli

kerkzaal en galerij kerkdiensten en
gemeentevergaderin
gen 120 zitplaatsen

kerkdiensten; 30
zitplaatsen;

kerkdiensten; ca. 50-
60 zitplaatsen;

consistorie
(ruimte 1)

kerkenraad voor de
dienst

vergaderruimte voor
o.a. kerkenraad

ouderling + diaken +
voorganger.

voor overige doelen:
gesloten.

ouderling + diaken +
voorganger.

voor overige doelen:
gesloten.

grote zaal
(ruimte 2 /
Het Anker)

kinderoppas en
vergaderzaal voor
jeugdverenigingen

extra ruimte is
beschikbaar om
diensten te kunnen
volgen via beamer.

extra ruimte is
beschikbaar om
diensten te kunnen
volgen via beamer.
ca. 30 zitplaatsen.
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4 concrete uitwerking

4.1 Gerelateerd aan het gebouw

4.1.1 routing
zorg dat bij binnenkomst bewust aandacht gevraagd wordt voor de gezondheid
van mensen (via een persoonlijke vraag);
geef aan hoe mensen de kerk en kerkzaal binnenkomen en weer verlaten;

binnenkomst van kerk en kerkzaal
De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurkrukken hoeven aan te raken.
Geen garderobe. Jassen kunnen meegenomen worden in de kerk.
Mensen krijgen hun plek toegewezen.

verlaten van de kerk
aangeven hoe mensen de kerkzaal en het halletje verlaten en opstopping wordt
vermeden;
iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten.

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal
Op het kerkplein zullen geen auto’s geparkeerd worden. De toegang tot het kerkplein
wordt middels een “blokkade” afgesloten.

4.1.3 garderobe
De garderoberuimte wordt niet gebruikt om groepsvorming te voorkomen. Jassen
kunnen worden meegenomen in de kerkzaal en op de lege banken gelegd worden.

4.1.4 parkeren
Parkeren van auto’s kan plaatsvinden langs de openbare weg.

4.1.5 toiletgebruik
Het bezoek aan het toilet in de kerk zal tot een minimum worden beperkt. Mensen
zullen gestimuleerd worden om thuis naar de wc te gaan. In uitzonderingssituatie zijn
de toiletten beschikbaar. De deuren van de voorportalen blijven openstaan, waardoor
men na het handenwassen geen deurkrukken meer hoeft aan te raken. Desinfecterend
middel is beschikbaar bij de toiletten, om voor en na het toiletbezoek de handen te
desinfecteren.

4.1.6 reinigen en ventileren
Na elke dienst zal het kerkgebouw gereinigd worden, dit zal bestaan uit deurkrukken,
kerkbanken, kansel en (revers-)microfoon, toilet, spoelknop en fonteinkraantje reinigen.
Hiervoor is een schema gemaakt, zodat de deurwachters/begeleiders ingedeeld zijn per
dienst en de schoonmaak consequent plaatsvindt.

Tijdens de kerkdiensten zal de ventilatie van het kerkgebouw op de hoogste stand gezet
worden.

Algemene richtlijnen voor alle bezoekers:

geen handen schudden;
voorafgaand aan de kerkgang, thuis de handen wassen en/of gebruik maken van
desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol;
deel niets met anderen (ook géén snoep…);
de kerkzaal zal maximaal geventileerd worden.
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4.2 Gerelateerd aan de samenkomst

4.2.1 Gebruik van de sacramenten

avondmaal
Voorlopig wordt de viering van Heilig Avondmaal uitgesteld. Wellicht tot de volgende
viering in september. Een nader besluit zal genomen worden door de kerkenraad in een
volgende vergadering.

doop
De Heilige Doop zal voorlopig (in onze kleine) gemeente niet aan de orde zijn. Mocht dit
zich wel “aandienen” dan zal de kerkenraad zich hier op beraden en hier prioriteit aan
geven in de besluitvorming.

4.2.2 Zang en muziek
Gemeentezang zal in onze gemeente doorgang vinden. De gemeenteleden worden via
een brief, vooraf, opgeroepen om ingetogen te zingen. De gemeentezang zal begeleidt
worden door orgelspel.

4.2.3 Collecteren
Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Bij de uitgang zal gecollecteerd
worden middels collectezakken die gereedstaan naast de deur van de kerkzaal.

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting
Voorlopig vinden er geen ontmoetingen plaats in ons kerkgebouw.

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk
Kinderoppas zal niet plaatsvinden in het kerkgebouw.

4.3 Uitnodigingsbeleid
Gemeenteleden worden uitgenodigd via een rooster dat als bijlage bij de brief aan de
gemeente (vóór 31 mei) wordt verspreidt. De gemeente wordt daartoe verdeeld in
groepen. Aanmelding vooraf is niet nodig. De aantallen zijn afgestemd op de maximaal
mogelijke aantallen bezoekers, conform de richtlijnen van de overheid.
Gasten worden voorlopig niet welkom geheten. Op de website van de kerk zal dit ook
kenbaar gemaakt worden.

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen
De overheid adviseert aan mensen van 70 jaar en ouder om niet deel te nemen aan de
erediensten. Het is aan de gemeenteleden in deze leeftijdscategorie zelf om in te
schatten of te beoordelen of zij in staat zijn om te komen, indien dat hun begeerte is.

4.4 taakomschrijvingen

4.4.1 coördinatoren
Coördinatoren zijn leden van de kerkenraad en zullen de gemeentedelen opwachten bij
bezoek van de diensten. Onderling is een rooster beschikbaar, evenals het rooster voor
schoonmaak e.d.

4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger
Per dienst is een predikant, ouderling en diaken aanwezig in de consistorie.
Het consistoriegebed vindt plaats in de consistorie;
Geen handdruk onderaan de kansel, maar een hoofdknik.
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4.5 tijdschema
Noteer hier het schema van acties voor de voorbereiding van een dienst. Tevens ook de
acties na afsluiting van de dienst.

wanneer wat wie
zondag

zondag 09.00 deuren van het gebouw open
Ventileren

“dorpelwachter”

09.30 uur aanvang dienst
Ca. 10:45 uur afsluiting dienst

ventileren
reinigen:
- kerkbanken en kansel
- deurkrukken
- (revers-)microfoon
- toilet, spoelknop en fonteinkraantje

“dorpelwachter” en
assistent, volgens
schema.

zondag 14.00
uur

deuren van het gebouw open
Ventileren

“dorpelwachter”

14.30 uur aanvang dienst
Ca. 15:45 afsluiting dienst

ventileren
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5 besluitvorming en communicatie
5.1 Besluitvorming
Dit gebruiksplan is door de kerkenraad vastgesteld.

5.2 Communicatie
Dit gebruiksplan is vooraf gedeeld met de gemeente als bijlage bij de brief, verzonden
vóór 31 mei 2020.

Algemene huisregels:

Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
Gemeentezang is (ingetogen) toegestaan.
Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.
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6 overige bijeenkomsten,
vergaderingen en bezoekwerk

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen
De kerkenraad hoopt in vergadering van juni en/of augustus te kunnen besluiten over
de gemeente-activiteiten die plaats kunnen vinden in het nieuwe seizoen. Een en ander
is afhankelijk van de richtlijnen van de overheid en de maatregelen die noodzakelijk nog
genomen moeten worden.

6.2 Bezoekwerk
Bezoekwerk kan, op verzoek of op afspraak, plaatsvinden. Dit kan op de gebruikelijke
wijze worden afgestemd, na contact met uw wijkouderling of predikant.


