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Het Bestuur van de Stadshartkerk volgt de richtlijnen erediensten en andere kerkelijke 

bijeenkomsten dat is gepubliceerd door de Christelijke Gereformeerde Kerken, 

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken (zie 

(www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol). Dit gebruiksplan is een uitwerking van 

die richtlijnen.  

 

De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld 

zodra hier aanleiding voor is. 

 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol/
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2 Doel en functie van dit 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;  

● 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. 

 

2.2 Functies van dit gebruiksplan 
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de 

zogenoemde controlefase van de corona crisis;  

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 is op papier in ons kerkgebouw 

aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor onder andere de 

veiligheidsregio. 

2.3 Fasering 
● Vanaf 1 juli mag het maximumaantal personen aanwezig zijn dat mogelijk is 

met 1,5 meter onderlinge afstand. Daarnaast dient er van tevoren 

gereserveerd te worden en krijgen mensen een vaste zitplaats toegewezen. 

 

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. 

● De verantwoordelijkheid voor dit plan ligt bij het Bestuur van de Stadshartkerk. 

De taakgroep is belast met de actualisering en uitvoering van dit plan. 
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3 Gebruik van het kerkgebouw 

In deze paragraaf beschrijven we de manier waarop we als gemeente op de zondag 

samenkomen. 

 

3.1 Dienst op een zondag  
Iedere zondag is er een dienst. Die vindt plaats op de reguliere tijd van 10.30 uur.  

 

3.2 Gebruik kerkzalen  
In het gebouw zijn drie ruimtes tot onze beschikking. (Zie plattegrond) 

 

 
A. Ruimte voor volwassenen dienst 

B. Ruimte voor kinderwerk 

C. Crèche 
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3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal 
De richtlijnen gaan uit van de ‘anderhalve meter’ tussen bezoekers.  

De ruimte voor de volwassen dienst heeft losse stoelen die per zondag, afhankelijk van 

het aantal en type aanmeldingen, geplaatst kunnen worden in een 1, 2 of 3 setting. 

In de ruimte voor het kinderwerk wordt tussen volwassenen de 1,5 meter in acht 

genomen. 

In de ruimte voor de crèche wordt tussen volwassenen de 1,5 meter in acht genomen. 

 

3.2.2 Capaciteit in een anderhalve meter situatie 
Het aantal en type aanmeldingen bepaalt het maximaal aantal personen die we in de 

verschillende opstellingen kunnen verwelkomen. Bij de aanmelding gaan we uit van 

90% van de capaciteit om onverwachte gasten te kunnen verwelkomen. 

 

3.2.3 Normale capaciteit en aangepaste capaciteit 
Hieronder ziet u een voorbeeld met een aangepaste capaciteit qua opstelling en 

aantal en type bezoekers. 
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4 Concrete uitwerking  

 

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 
De deuren staan voor de dienst open, tijdens de dienst zijn ze gesloten of staan ze op 

een kier (afhankelijk van de weersomstandigheden) en na de dienst worden ze weer 

geopend.  

 

4.1.1 Routing 

- De deuren zijn geopend, zodat bezoekers geen deurklinken of klapdeuren 

hoeven aan te raken. 

- Bij binnenkomst zal door de coördinator gevraagd worden naar de gezondheid 

van de bezoekers op basis van de richtlijnen van het RIVM.  

- Bij de ingang staan een desinfecterend middel en een beschrijving dat de 

bezoeker dit moet gebruiken. 

- De kinderen van de crèche worden door de ouders bij de ingang “afgeleverd”. 

Ze gaan niet mee de ruimte in. Hun telefoonnummer is bekend bij eventuele 

calamiteiten. 

- De kinderen van het kinderwerk gaan rechtstreeks bij binnenkomst naar hun 

eigen ruimte.  

- Bezoekers van de dienst zullen door de desbetreffende coördinator naar hun 

zitplaats gewezen worden.  

- Bij het verlaten van de zaal, via de tuindeuren, zullen de bezoekers, die het 

dichts bij de deur zitten als eerste vertrekken. 

- De ouders kunnen de kinderen van het kinderwerk bij de tuindeuren van de 

zaal van het kinderwerk ophalen en via het tuinhek verder naar buiten gaan. 

- De kinderen van de crèche worden bij de ingang van het gebouw opgehaald, 

waarbij tussen de volwassenen de anderhalve meter in acht genomen wordt. 

4.1.2 Garderobe 

- Om groepering te voorkomen is er geen mogelijkheid om van de garderobe 

gebruik te maken. Jassen worden meegenomen naar de eigen zitplaats. 

4.1.3 Parkeren 

- Parkeren kan op de bestaande plekken, waarbij door de volwassenen de1,5 

meter in acht genomen wordt. 

4.1.4 Toiletgebruik 

- De toiletten dienen bij voorkeur niet gebruikt te worden. Als een toiletbezoek 

onvermijdelijk is, dan kan dat. Let op: bij doortrekken de deksel gesloten houden 

om eventuele verspreiding via aerosolen te vermijden. Na iedere dienst worden 

de toiletten gereinigd. Bezoekers die gebruik maken van het toilet wordt 

verzocht om, nog meer dan anders, het toilet schoon achter te laten en een 

desinfecterende doek over de deurknop, spoelknop en wc-bril te halen. 

4.1.5 Reinigen en ventileren 

- Na iedere dienst wordt de kerk geventileerd en gereinigd. Met name de 

oppervlakken die aanraak gevoelig zijn, deuren, stoelen, leuningen, 

muziekstandaard/lessenaar worden met nadruk schoongemaakt. 

4.1.6 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 

- Geef op het kerkplein en in de hal bijvoorbeeld met markeringen aan dat 

mensen anderhalve meter afstand houden. Zorg ook voor naleving van deze 

regel. 
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4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 
4.2.1 Gebruik van sacramenten 

Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moet het Bestuur 

van de Stadshartkerk op verantwoorde wijze hun keuzes maken. Dit gaat 

gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene 

van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden. (Zie 

www.protestantsekerk.nl voor adviezen) 

4.2.2 Avondmaal 

Iedere eerste zondag van de maand is er avondmaal. Dit zal anders verlopen 

dan men gewend is. De wijn wordt alleen in de plastic cups ingeschonken en 

het brood is vooraf voorgesneden en in cup cake vormpjes gedaan. Op 

bladen/schalen op twee tafels bij de ingang van de zaal in de kerk zal dit 

aangeboden worden. De bezoekers die gebruik willen maken van het 

avondmaal kunnen dit meenemen naar hun zitplaats. Hiermee wordt 

voorkomen dat er tijdens deze dienst looproutes gecreëerd moeten worden, 

hetgeen ten koste gaat aan het aantal te plaatsen stoelen. 

4.2.3 Doop 

De doop zal wel bediend kunnen worden. Dit zal gebeuren met inachtneming 

van de geldende regels. De predikant zal bij het dopen van het kind zijn hand 

op het hoofd van de dopeling leggen, mits de doopouders hiervoor hun 

akkoord geven. 

Feliciteren van de doopouders na afloop zal niet plaatsvinden in de reguliere 

vorm. 

www.diaconaalsteunpunt.nl/dopen-in-coronatijd/ en 

www.diaconaalsteunpunt.nl/avondmaal-in-coronatijd/ en www.cgk.nl/doop-

en-avondmaal 

4.2.4 Zang en muziek 

Op dit moment is het nog onduidelijk in hoeverre de gemeentezang effect 

heeft op de verspreiding van het virus, via de zogeheten aerosolen. Totdat hier 

duidelijkheid over is, vindt er geen gemeentezang plaats zoals we dat gewend 

zijn. Dat dit een pijnlijke keuze is, is duidelijk. In iedere dienst zullen we gebruik 

maken van liederen via YouTube.   

4.2.5 Collecte 

Tijdens de dienst kan er op het vaste moment in de dienst de collecte online 

plaatsvinden. Mensen die in de kerk zijn kunnen hun gave geven bij de 

collectemand die bij de uitgang staat. Dit betekent met het naar buiten lopen 

dat mensen wellicht enig geduld moeten hebben bij het weglopen. 

4.2.6 Koffiedrinken en ontmoeting 

Gelet op de voorschriften van het RIVM is het dringende advies dit achterwege 

te laten. Er zal in de Schakel na afloop van de dienst daarom ook geen 

koffie/thee geschonken worden. Bezoekers van de dienst kunnen na afloop van 

de dienst buiten napraten, met inachtneming van de 1,5 meter regel. 

4.2.7 Kinderoppas en kinderwerk 

De kinderen van de crèche worden door de ouders bij de ingang “afgeleverd”. 

Ze gaan niet mee de ruimte in. Hun telefoonnummer is bij de crèche 

medewerkers, via de aanmelding, bekend of wordt ter plekke doorgegeven. 

De ouders hebben hun telefoon op “trillen” staan zodat ze tijdens de dienst 

bereikt kunnen worden bij eventuele calamiteiten. 

De kinderen van het kinderwerk gaan rechtstreeks bij binnenkomst naar hun 

eigen ruimte.  

 

 

http://www.protestantsekerk.nl/
http://www.diaconaalsteunpunt.nl/dopen-in-coronatijd/
http://www.diaconaalsteunpunt.nl/avondmaal-in-coronatijd/
http://www.cgk.nl/doop-en-avondmaal
http://www.cgk.nl/doop-en-avondmaal
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4.3 Uitnodigingsbeleid 
Om te voorkomen dat er meer mensen naar de dienst komen dan de Schakel 

aankan, zal er gewerkt worden met een aanmeldingsprocedure. Men kan zich 

voor de dienst aanmelden tot 20.00 uur op de vrijdag voorafgaand aan de dienst 

van zondag via de website bij de contactpersoon. Bij overschrijding van het 

maximum zal er worden geloot. 

Op basis van de aanmeldingen kan de koster samen met de coördinator de 

stoelen in de ruimte rangschikken om de 1,5 meter regel te kunnen toepassen. 

Hierbij zal dus rekening gehouden worden met 1-tal, 2-tallen en 3-tallen. 

De gemeenteleden van 70 jaar en ouder en zij die in een risicogroep vallen, 

worden gevraagd om vroeg naar de kerk te komen, zodat zij een vooraf 

vastgestelde plaats kunnen innemen. Deze zijn speciaal ingericht voor deze 

groep en waarbij de afstand ruimer is dan de 1,5 meter. Deze bezoekers zijn van 

harte welkom, maar maken nog bewuster dan andere bezoekers de afweging 

om wel of niet te komen. 

 

4.4 Taakomschrijvingen 
4.4.1 Coördinatoren  

Voor iedere kerkdienst worden een of meer coördinatoren aangesteld. Samen 

met de koster zal hij/zij de stoelen in de zaal plaatsen op basis van de 

aanmeldingen.  

Voor de dienst staat de coördinator bij de ingang om de bezoekers te 

ontvangen. De coördinator vraagt naar de gezondheid van de bezoeker en 

verzoekt deze de handen te desinfecteren. Bij de ingang staat een tafel met 

desinfectie gel en een sticker met het verzoek de handen te desinfecteren. De 

coördinator zorgt ervoor dat een sticker bij de tafel hangt met de RIVM-

richtlijnen wanneer thuis te blijven. De coördinator geeft aan welke route de 

bezoeker moet lopen en wijst de bezoeker op de juiste plaats. Ze zien verder 

toe op handhaving van de getroffen maatregelen. 

4.4.2 Voorganger 

De voorganger van de gemeente wordt aangemerkt als contact beroep ten 

behoeve van bepaalde liturgische handelingen. Voor onze gemeente betreft dit 

specifiek de onderstaande handelingen: 

● Dopen 

● Bevestiging van ambtsdragers 

● Huwelijksinzegening 

● Geven van de zegen na het afleggen van belijdenis. 

Bovenstaande handeling wordt alleen verricht bij goedkeuring van degene die 

aangeraakt zal worden, dan wel de ouders in het geval van het dopen van een 

kind. 

4.4.3 Techniek 

Voor die mensen die niet naar de dienst kunnen of willen komen zal er een 

livestream worden opgezet. De mensen van de techniek zijn verantwoordelijk 

voor het plaatsen en na afloop van de dienst reinigen van het gebruikte 

materiaal. De link van livestream zal via de nieuwsbrief worden 

gecommuniceerd. 

4.4.4 Muzikanten 

Aangezien er niet gezongen mag worden zal de dienst aangekleed worden 

met muziek via YouTube.  De beamerist is verantwoordelijk voor het opstellen 

van de benodigde apparatuur en voor het reinigen hiervan na afloop van de 

dienst. 
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4.4.5 Tijdschema 

Wanneer Wat Wie 

 Zondag  

Zondag 9:00 Alle deuren van het gebouw staan open 

om te ventileren 

Koster 

 Toiletten en deurklinken reinigen Coördinator 

9:00u Coördinator aanwezig 

Lijsten liggen klaar met de bezoekers die 

verwacht worden. Op basis hiervan 

worden de stoelen geplaatst. Er is ruimte 

voor enkele gasten 

Koster/ Coördinator 

10:00u Techniek/geluid, opnames en beamer 

aanwezig 

Techniek team 

10:30u Aanvang dienst Voorganger 

11:45u Afsluiting dienst Voorganger 

 Alle deuren en ramen van het gebouw 

open om te ventileren 

Koster 

 Ontsmetten van: 

- stoelen en tafels 

- preek standaard 

- toiletten en deurklinken reinigen 

Coördinator  

 Ontsmetten microfoons, laptop Techniek team 

 

 Zaal afsluiten Koster 

 Gebouw afsluiten Koster 

 

 

 

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; 
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5 Besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  
Dit gebruiksplan dient door Bestuur van de Stadshartkerk in de vergadering van 

augustus 2020 definitief te worden vastgesteld. De taakgroep is gemandateerd om 

noodzakelijke wijzigingen in het gebruiksplan door te voeren en waar nodig achteraf 

deze keuzes te verantwoorden. 

 

5.2 Communicatie 
Dit gebruiksplan staat op de website van de Stadshartkerk Amstelveen. Ook is dit 

gebruiksplan in hard copy in de Schakel beschikbaar. In het infoblad van de 

Stadshartkerk is bekend gemaakt dat het gebruiksplan via de website en in de Schakel 

is in te zien. 

 

Communiceer vooral het uitnodigingsbeleid en de algemene huisregels naar 

gemeenteleden: 

 

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 

● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

● Bezoekers worden via de mail, whatsapp en website uitgenodigd en kunnen via 

de website zich aanmelden voor 1 of meerder diensten van de maand. Dit 

komt binnen bij de aangewezen contactpersoon; bij het overschrijden van de 

maximale capaciteit zal er geloot worden. 

● Bezoekers worden er nadrukkelijk op gewezen om voor 10.30 uur in de dienst 

aanwezig te zijn. Na 10.30 gaat de deur dicht en kunnen er geen bezoekers 

meer binnen komen. 

● Volg de aangewezen looproutes. 

● Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.  

● Gemeentezang is vooralsnog niet toegestaan. 

● Geen ontmoeting en consumptie na afloop. 

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

 

Gebruik hiervoor verschillende opties: bijvoorbeeld rollup-banner, A4 affiches op 

diverse plekken in het gebouw, vooraf in mailing/ gemeenteblad, socialmedia, 

whatsapp, etc. 
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Communicatiematrix: 

 

Voor wie 

 

 

 

Communicatiemidde

l 

Kinderen 

13-18 jr 

Volwassen 

leden 

Gasten  

 

Taakgroep BT 

Gebruiksplan  

website, intranet, 

papier 

x x x x x 

Uitnodigingen | info 

e-mail, website, 

whatsapp 

x x    

Centraal 

contactadres  

voor vragen per e-

mail, telefoon, 

whatsapp 

En aanmelden dienst 

 x x x x 

Flyer | affiches | 

welkomstbord ingang 

wat en hoe diensten 

 x x   

Persbericht  

in lokale media of en 

hoe gasten welkom 

zijn 

  x   

Informatiebronnen 

kerkverband  

Websites SKW, DS, 

gkv.nl en ngk.nl  

   x x 
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6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen 

en bezoekwerk 

 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 
Hoewel het ernaar uitziet dat binnenkort weer meer activiteiten mogelijk zijn, is het 

goed om per activiteit na te gaan of het handig is die (al) te plannen. Daarom geldt bij 

alle activiteiten het volgende:  

- Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: dan kiezen we voor digitaal.  

- Als we elkaar fysiek ontmoeten, dan vergaderen we in een ruimte waar we de 

regels kunnen naleven. We richten de ruimte zo in, dat deelnemers op 

tenminste anderhalve meter afstand van elkaar kunnen plaatsnemen en dat de 

ruimte voldoende geventileerd kan worden.  

- Let ook op bij het gebruik van consumpties. (Koffie, thee en water, gebruik van 

kopjes) 

 

6.2 Bezoekwerk 
Voor afspraken over bezoekwerk verwijzen we naar de laatste versie van het Protocol 

erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten 

(www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol) 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol/

