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Wij volgen het Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten dat is 

gepubliceerd door de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken 

vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken Dit gebruiksplan is een uitwerking 

van dat protocol.  

 

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

zodra hier aanleiding voor is.  

Een ieder die gebruik maakt van het gebouw Emmauskerk, gaat akkoord met dit 

gebruiksplan. Hij/zij volgt ten allen tijde de afspraken op die in dit gebruiksplan 

opgesteld zijn en volgt de instructies op van de coördinatoren of degene die de leiding 

heeft over een bijeenkomst 
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2 Doel en functie van dit gebruiksplan  

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;  

 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. Hierin wordt beschreven de inrichting, organisatie en procedures tijdens de 

zogenoemde controlefase van de coronacrisis;  

2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van 

samenkomsten worden op basis hiervan geïnstrueerd; 

3. Op basis van dit plan wordt de communicatie naar alle betrokkenen binnen 

en buiten onze gemeente opgezet; 

4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw 

aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de 

veiligheidsregio. 

2.3 Fasering 
 Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 

personen gehouden worden. Deze periode gebruiken we als oefenperiode 

waarin we evalueren en bijstellen;  

 Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 

personen in het gebouw.  

 

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 worden dringend verzocht 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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 Het algemene veiligheidsplan blijft intact.  

o De vluchtroutes mogen niet worden belemmerd. 

o De brandblusvoorzieningen dienen ten alle tijde beschikbaar en bereikbaar 

blijven. 

 Tijdens het gebruik van de kerk (zondagse erediensten) mag alleen de hoofdruimte 

gebruikt worden. Alle nevenruimte mogen niet in gebruik zijn, uitgezonderd de 

consistorie waar voor de dienst de ambtsdrager van dienst en de voorganger 

kortstondig samen komen om laatste punten voor de dienst door te spreken en een 

zegen te vragen over de te houden dienst. 

 Doordat de nevenruimtes een onderdeel zijn in het vluchtplan, uitgezonderd de 

keuken en de crèche ruimte, zullen deze niet fysiek worden afgesloten.  

 Keuken wordt apart vermeld in het Reinigingsplan. 

 Tijdens het gebruik van de kerk anders dan de zondagse erediensten mag er maar 

1 ruimte te gelijk worden gebruikt. Of de hoofdruimte of de neven ruimte. 
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3 Gebruik van het kerkgebouw 

3.1 Meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag  
In principe kan er een ochtenddienst en een middag- of avonddienst worden 

georganiseerd. Dat geeft voldoende tijd tussen de bijeenkomsten om alles te reinigen 

en zo goed mogelijk te ventileren.  

Naast de GKV Bergen op Zoom maakt de “Indonesische Gemeente” (GSKI) gebruik 

van het kerkgebouw om een zondagse dienst te houden. 

Tussen de erediensten moet minimaal een periode zitten van 1 uur. Dit is nodig om 

minimaal 30 minuten goed te kunnen ventileren en waar nodig te reinigen volgens het 

reinigingsplan. 

 
3.1.1 Aanvangstijden voor verschillende diensten 

Welke aanvangstijden hanteert u in de oude en in de aangepaste situatie? 

En welke (maximale) eindtijd wordt gehanteerd in de oude en in de aangepaste 

situatie? 

 

Gemeente Aanvang Oud Aanvang Nieuw Eindtijd Nieuw 

GKV Bergen op Zoom 09:30hr 09:30hr 10:30hr 

Indonesische gemeente 11:30hr 12:00hr 14:00hr 

GKV Bergen op Zoom 16:00hr 16:00hr  17:00hr 

 

 

3.2 Gebruik kerkzalen  
Het protocol gaat uit van de ‘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 maximumaantal personen in het 

geval van uw gebouw dus lager.  

 

Let op: Het maximumaantal bezoekers is inclusief een ieder die rond de bijeenkomst 

een rol vervult. 

 

3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal 

De kerkzaal heeft maximaal 79 zitplaatsen. 

De kerkzaal heeft alleen stoelen als zitplaats.  

De stoelen zijn zo geplaatst dat er zitplaatsen zijn voor zowel 1 persoon als voor  

zitplaatsen voor 2 personen; 3 personen; 4 personen en 5 personen van hetzelfde gezin.  

Alle stoelen kunnen ook als losstaande stoelen worden gebruikt. 

De stoelen zijn zo geplaatst dat er altijd wordt voldaan aan de anderhalvemeter eis. 

Zie onderstaande plattegrond 

Let op: Bij stoelen die in rijen blijven staan, geldt de verplichting om ze te koppelen.  
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3.2.2 Capaciteit in een anderhalve meter situatie 

We voldoen aan de anderhalvemeter afstand door het op de manier te organiseren 

zoals hier beschreven.  

In het algemeen geldt: 

 De bezoekers worden bij binnenkomst van de kerk begeleidt naar hun plaats 

door één van de aangewezen coördinatoren zodat voor iedere bezoeker 

helder is waar hij/zij kan zitten.  

 Er wordt met de voorste rij gestart om de zitplaatsen te vullen. 

 De anderhalve meter afstand tussen de rijen stoelen wordt gegarandeerd door 

het plaatsen van rode tape met stoelnummers op de kerkvloer.  

 Er worden geen stoelen bijgeplaatst of verplaatst tijdens de dienst. 

 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten;  

 Het maximumaantal bezoekers in het gebouw is beperkt. Zorg dat het aantal 

toegestane aanwezigen niet wordt overschreden.  

Zie daarvoor paragraaf 4.3 Uitnodigingsbeleid. Het beschrijven van een duidelijk 

uitnodigingsbeleid is noodzakelijk voor het gebruiksplan; 

 Het maximumaantal 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 kerkzaal.  

 

Stappen:  

1. Bepaal de capaciteit van het gebouw in een anderhalvemeter opstelling. 

Daarbij geldt 30 bezoekers (vanaf 1 juni) en 100 bezoekers (vanaf 1 juli) als 

maximum. 

2. Bepaal vervolgens het aantal gemeenteleden dat u kunt uitnodigen. Het is 

verstandig om uit te nodigen of te laten aanmelden tot bijvoorbeeld 90% van 

de maximale capaciteit. Zo blijft er ruimte voor het verwelkomen van 

onverwachte gasten. Zie ook paragraaf 4.3 

 

Maximale capaciteit 

van kerkzaal 

 Aanwezig 

kerkteam 

 Max uitnodigen 90% i.v.m. gasten 

30 -/- 4 = 26 24 (2 gastplaatsen) 

79 -/- 4 = 50 46 (4 gastplaatsen) 
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3.2.3 Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

Hier wordt de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen 

beschreven. Tijdens zondagse erediensten. 

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast 

gebruik per 1 

juni 

Aangepast 

gebruik per 1 juli 

Kerkzaal  Kerkdiensten en 

gemeentevergaderingen 

150 zitplaatsen/ xx 

oppervlakte 

Kerkdiensten 

(max. 1 op 

zondag); 30 

zitplaatsen.   

Kerkdiensten 

(max. 3 op 

zondag); 79 

zitplaatsen.  

Kerkzaal Bijeenkomsten anders 

Dan zondagse eredienst 

Maximaal 30 

bezoekers met 

inachtneming 

van de regels 

zoals 

voorgeschreven 

door overheid 

en RIVM. 

Maximaal 79 

bezoekers met 

inachtneming 

van de regels 

zoals 

voorgeschreven 

door overheid 

en RIVM. 

Vergaderruimte / 

Crèche 

Kerkenraadsvergadering 

/ Kinderopvangruimte 

Afgesloten Afgesloten 

Kleine zaal Diverse functies Afgesloten Afgesloten 
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4 Concrete uitwerking  

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 
 

4.1.1 Routing 

- Bij aankomst bij het kerkgebouw van de bezoekers worden deze door middel 

van anderhalvemeter stickers op de openbare stoep gereguleerd de kerkzaal 

binnen geleidt. 

- Bij binnenkomst wordt bewust aandacht gevraagd voor de gezondheid van 

mensen via een persoonlijke vraag.  

- Bij het binnenkomen en verlaten van de kerkzaal worden de bezoekers op 

aanwijzing door de coördinatoren begeleidt. 

 

Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

 De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren 

hoeven aan te raken. 

 Desinfecterend middel staat op de tafel in de hal. 

 Bezoekers worden door de coördinator naar de hun gereserveerde zitplaats 

begeleidt. Op de grond voor de stoelen staan stoelnummers welke 

corresponderen met de plattegrond. Op deze manier kunnen we de bezoekers 

makkelijk laten weten op welke stoel zij plaats mogen nemen. 

 Voor de zondagse erediensten wordt op de lijst met reserveringen dit 

stoelnummer ook aangegeven. Zo waarborgen we dat we niet over het 

maximale aantal bezoekers gaan die tijdens een dienst aanwezig mogen zijn. 

Verlaten van de kerk 

 Bezoekers van de kerkdienst worden door de coördinator uitgenodigd wanneer 

ze veilig hun zitplaats kunnen verlaten. 

 Vanwege de bouw van de kerk is er of een ingaande stroom of een uitgaande 

stroom personen. Hierdoor kunnen we dezelfde routing gebruiken. 

 Iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten. 

 

4.1.2 Gebruik van ontvangsthal 

Aangeven dat kerkgangers direct de kerkzaal binnengaan en op aanwijzing hun 

zitplaatsen opzoeken en niet buiten voor de kerkdeuren of in de ontvangsthal (sociaal) 

groeperen.  

 

4.1.3 Garderobe 

De garderobe zal niet gebruikt worden. Bezoekers nemen hun jassen mee naar hun 

zitplaats. 

 

4.1.4 Toiletgebruik  

De toiletten zijn voor, tijdens en na de dienst niet beschikbaar voor gebruik. 

Bezoekers worden verzocht thuis naar het toilet te gaan. 

In uitzonderingssituaties kan van de invalidetoilet worden gebruik gemaakt. 

 

Hygiëne na toilet gebruik:  

 Na gebruik van het toilet, doortrekken altijd met een gesloten deksel. 
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 Na gebruik van toilet moeten door de gebruiker zelf de contactpunten 

worden afgenomen. 

o deurklink afnemen met schoonmaakdoekje 

o fonteintje na handen wassen afnemen met schoonmaakdoekje 

o knop spoelbak afgenomen met schoonmaakdoekje. 

NOTE: Ouders verantwoordelijk voor schoonmaak contactpunten na toiletbezoek kind. 

NOTE 2: Denk bij het gebruik van de schoonmaakdoekjes eraan voor de verschillende 

contactpunten in de WC verschillende doekjes te gebruiken. 

 

4.1.5 Reinigen en ventileren 

Het reinigen van de kerk is beschreven in het Reinigingsplan. 

De middelen en de materialen die daarvoor nodig zijn, zijn beschreven in het 

Reinigingsplan. 

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Reinigingsplan is in het plan 

beschreven. 

 

Algemene richtlijnen voor alle bezoekers: 

 Geen handen schudden; 

 Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende 

handgel met minimaal 70% alcohol; 

 Deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen; 

In de Emmauskerk zal voor, tijdens en na de gebruik van het gebouw geventileerd 

worden d.m.v. het openen van de boven ramen. 

Hierdoor waarborgen we voldoende luchtverversing te bereiken. 

Voor en na gebruik van het gebouw zal er extra geventileerd worden door middel van 

het openen van de vluchtdeuren aan de zuidwest zijde van de kerkzaal en in de 

consistorie. 

 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 
 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten 

Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal heeft de kerkenraad op 

verantwoorde wijze een keuze gemaakt. Deze keuze is zo gemaakt dat deze gepaard 

gaat met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de 

sacramenten en met de praktische mogelijkheden. 

 

Avondmaal 

Avondmaal kan gevierd worden. Dit dient te gebeuren op de volgende manier: Op 1 

½ meter afstand van elkaar. Wijn in aparte bekertjes die niet wordt aangereikt, maar 

die mensen zelf pakken. Stukjes brood die mensen zelf van een schaal pakken. 

Ten tijden van het schrijven van dit gebruiksplan moet er nog overleg plaats vinden en 

praktisch uit proberen hoe dit vorm kan krijgen in ons gebouw. Tot die tijd kan er nog 

geen avondmaal gevierd worden. 

 
Doop 

De doop is teken en zegel van Gods verbond. Kinderen worden gedoopt omdat ze tot 

het genadeverbond behoren en niet andersom. Met andere woorden: ook wanneer 
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een kind nog niet gedoopt is, behoort het tot het verbond. Daarom is de doop niet 

heilsnoodzakelijk.  

Doopdiensten zullen dan ook in een later stadium plaatsvinden. Dit zodra we weer in 

de huidige omstandigheden samen in de kerk kunnen komen en er een dominee 

beschikbaar is. Het tijdstip wanneer de eerste doopdienst kan plaatsvinden zal nog 

moeten worden vast gesteld door de KKR na praktische uitwerking hoe dit vorm te 

geven in ons gebouw 
NOTE: in week 23 2020 is vast gesteld dat het beroep van dominee onder de contactberoepen valt.  

Hoewel  de anderhalve meter afstand 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, huwelijks(in)zegening en ziekenzalving. Wijzing ingevoerd vanaf week 

23 2020 

 

 

4.2.2 Zang en muziek 

Gemeentezang is vooralsnog niet mogelijk.  

Luisteren naar zang en muziek zal worden vormgegeven via YouTube of CD.  

Het bespelen van orgel of piano is wel mogelijk. Deze moeten dan wel na gebruik 

worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. 

 
4.2.3 Collecteren 

Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk.  

Er is de mogelijkheid om digitaal te collecteren via de Givt app. 

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Gelet op de voorschriften van het RIVM is het niet mogelijk om voor of na de dienst 

koffiedrinken of andere vorm van ontmoeting te organiseren in het kerkgebouw. 

 

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 

Er zal geen kinderwerk worden gehouden. Ook kinderoppas zal niet worden 

georganiseerd. 

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 
 

Het doel van het uitnodigingsbeleid is dat: 

1. Mensen zich welkom en uitgenodigd voelen; 

2. We het zo organiseren dat we: 

 Mensen niet weg hoeven sturen; 

 Niet met een kerkzaal zitten waar capaciteit mogelijk niet benut wordt. 

 

Er zij twee verschillende situaties bij de kerkdiensten. 

 

4.3.1 Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers in de maand juni 2020 

De potentiële bezoekers (per kleine groep indeling) zullen per email worden 

uitgenodigd. 

Dit zal gebeuren door het aanmeldingsteam. 

De bezoekers melden zich via het emailadres registratie@emmauskerk-boz.nl aan. 

 

De aanmelding dient voor vrijdagavond 19:00 hr. binnen zijn bij het aanmeldingsteam.  

Het aanmeldingsteam maakt de indeling a.d.h.v. de plattegrond, de aangemelde 

bezoekers en de beschikbare plaatsen tot het maximum van 26 bezoekers. Dit zal op 
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een manier gebeuren waardoor we voldoen aan de regels zoals opgesteld door 

overheid en RIVM. 

Vervolgens geven ze uiterlijk voor zaterdagochtend 12:00 uur deze lijst met namen en 

samenstelling aantal personen en ingedeelde stoelnummers door aan de 

coördinatoren van dienst voor de zondagochtend. 

Ook zullen ze de lijst met indeling versturen naar de aangemelde bezoekers,  

De bezoekers kunnen dan zien op welke stoel zij plaats kunnen nemen. 

 

In de maand juni zal dit alleen om een ochtend dienst gaan. 

 

De dienstdoende coördinator, zijnde de koster kan dan nog eventueel verantwoorde 

veranderingen in de opstelling van de stoelen in de zaal maken.  

 

Bekende gasten die regelmatig de kerkdiensten bezoeken en ingedeeld zijn  in de 

desbetreffende “kleine groep”, zullen op dezelfde manier een uitnodiging krijgen als de 

vaste kerkleden. 

 

De plattegrond met genummerde zitplaatsen zal bij de ingang van de kerk zichtbaar 

zijn.  

 

4.3.2 Kerkdiensten met maximaal 100 bezoekers vanaf de maand juli 2020 

De potentiële bezoekers zullen per e-mail worden uitgenodigd door het 

aanmeldingsteam. 

Gezien de capaciteit van de kerk (maximaal 79 bezoekers) zullen alle leden een 

uitnodiging ontvangen. 

De bezoekers van de verschillende diensten moeten zich per e-mail aanmelden via het 

email adres registratie@emmauskerk-boz.nl. 

 

De aanmelding dient voor vrijdagavond 19:00 hr. binnen zijn bij het aanmeldingsteam.  

Het aanmeldingsteam maakt de indeling a.d.h.v. de plattegrond, de aangemelde 

bezoekers en de beschikbare plaatsen tot het maximum van 46 bezoekers. Dit zal op 

een manier gebeuren waardoor we voldoen aan de regels zoals opgesteld door 

overheid en RIVM. 

 

Vervolgens geven ze uiterlijk voor zaterdagochtend 12:00 uur deze lijst met namen en 

samenstelling aantal personen en ingedeelde stoelnummers door aan de 

coördinatoren van dienst voor de zondagochtend. 

Ook zullen ze de lijst met indeling versturen naar de aangemelde bezoekers,  

De bezoekers kunnen dan zien op welke stoel zij plaats kunnen nemen. 

 

Bekende gasten die regelmatig de kerkdiensten bezoeken en ingedeeld zijn  in de 

desbetreffende “kleine groep”, zullen ook op dezelfde manier een uitnodiging krijgen 

als de vaste kerkleden. 

 

De plattegrond met genummerde zitplaatsen zal bij de ingang van de kerk zichtbaar 

zijn. 
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4.3.3 Ouderen en kwetsbare mensen 

Het is noodzakelijk om in het gebruiksplan voorschriften op te nemen over hoe om te 

gaan met de groep kwetsbare mensen en hoe extra voorzichtig wordt gehandeld met 

het oog op mensen van 70 jaar en ouder. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de 

voorschriften van het RIVM op www.rivm.nl. 

 Het advies is om tijdens de oefenperiode van 1 juni tot 1 juli 70-plussers en 

kwetsbare mensen te vragen om niet deel te nemen aan de erediensten; 

 Voor de periode vanaf 1 juli wachten we op verdere informatie van de 

overheid;  

 Stem in de komende periode af met de oudere en kwetsbare 

gemeenteleden om te weten wat zij zelf willen;  

 De groep van 70- plussers die voor de Covid-19 periode al regelmatig de 

kerkdiensten bezochten zullen als eerst worden benaderd door de 

beheerder/ ster van het registreren voor de ochtend- of middag kerkdienst. 

 Zij kunnen dan als eerst worden ingedeeld. Andere bezoekers kunnen 

daarom heen dan worden ingedeeld. 

 De gedachte is nu om aan de 70- plussers die de kerkdiensten willen 

bezoeken te vragen om als laatste naar de kerk te komen, zeg 5 minuten 

voor aanvang dienst.  

 Zij kunnen dan hun plaatsen innemen als alle andere bezoekers al zitten. 

 Halen en brengen: De richtlijnen van het RIVM laten vooralsnog geen ruimte 

om gemeenteleden, anders dan eigen gezinsleden, met de auto te halen 

en te brengen voor de erediensten. De online vieringen blijven voor deze 

gemeenteleden vooralsnog het middel om bij de erediensten betrokken te 

blijven. 

 

4.4 Taakomschrijvingen 
 

4.4.1 Coördinatoren  

De coördinatoren zijn de Ambtsdrager van dienst en de dienstdoende koster.  

Eén van de coördinatoren staat bij de entrée in de hal samen met 1 gastheer of 

gastvrouw. 

De coördinator of gastheer/ vrouw  in de hal stelt de bekende RIVM-vragen: 

 Bent u verkouden, hebt u koorts… etc. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk 

niet betreden.  

 De coördinatoren en gastheer/ vrouw ontvangen mensen en wijzen de 

bezoekers hun plek a.d.h.v. de reserveringslijst met stoelnummer indeling en 

aantal personen per gezin. Ze zien verder toe of de getroffen maatregelen 

volgens het opgestelde plan worden uitgevoerd..  

 De coördinatoren zien erop toe dat het maximale aantal bezoekers niet wordt 

overschreden. 

 

4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger 

Aanwezig in de kerkenraadskamer voor aanvang dienst is de ambtsdrager van dienst 

en de voorganger. 

Het “concistoriegebed” vindt plaats in de kerkenraadskamer waarbij voldaan moet 

worden aan de richtlijnen van het RIVM. 

Geen handdruk maar een hoofdknik. 
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De voorganger/preek lezer neemt bij het verlaten van de consistorie plaats op stoel 79. 

Dit is de stoel naast de preekstoel. Hij of zij zal verder tijdens de dienst gebruik maken 

van de preekstoel en bijbehorende microfoon. Op dit moment aangesloten op kanaal 

11 van de mengtafel. Er zal geen gebruik worden gemaakt van de draadloze hoofd 

microfoon. 

De ambtsdrager van dienst neemt bij het verlaten van de consistorie plaats op stoel 63 

of 64. Hij of zij en de bijbel lezer kunnen gebruik maken van de microfoon op de lage 

tafel.  

 

4.4.3 Techniek 

De techniek wordt op de volgende wijze georganiseerd: 

 Voordat de “beameraar” aanwezig is, wordt door de dienstdoende koster de 

laptop opgestart, internet aangezet en de muziek gestart. 

 De verdere bediening van laptop gebeurd door de “beameraar”.  

De anderhalvemeter afstand wordt gerealiseerd door de corridor waarin de 

beameraar zich bevindt, af sluiten voor de andere bezoekers. Dus er kan 

geen gebruik worden gemaakt van de garderobe.  

 De microfoon bij de preekstoel voor de voorganger of preeklezer is 

aangesloten op kanaal 11. Er zal geen gebruik worden gemaakt van de 

draadloze hoofd microfoon 

 De ambtsdrager van dienst en de bijbel lezer zullen gebruik maken van de 

microfoon op de lage tafel 

4.4.4 Muzikanten 

De organist heeft een zitplaats nabij het orgel en piano. 

Zijn zitplaats bij het orgel en zijn normale zitplaats voldoen aan de anderhalvemeter 

regel. 
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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 

 Vrijdag  

Tot 19:00 Aanmelden van bezoekers voor de 

zondagse erediensten. Uiterste tijd van 

aanmelden. 

Aanmeldingsteam maakt indeling 

a.d.h.v. de plattegrond en de stoel 

nummering.  

Bij het aanmeldingsteam 

via het email adres 

registratie@emmauskerk-

boz.nl 

 Zaterdag  

Voor 12:00 Aanmeldingsteam verstuurd naar de 

coördinatoren van dienst lijst met 

bezoekers, indelingen en 

stoelnummers. 

Aanmeldingsteam 

Avond Indien nodig stoel bezetting in zaal 

aanpassen.  

Ramen in de kerkzaal staan open om 

te ventileren 

Koster  

 Zondag  

8:30u Koster aanwezig in kerkgebouw Koster 

 Vluchtdeuren open om te ventileren Koster 

9:00u Toegangsdeuren van het gebouw 

open  

Ventileren 

Koster 

9:10 Techniek opstarten Koster 

 Toiletten en deurklinken reinigen  

 Gastheer/vrouw aanwezig Gastheer/vrouw 

 Techniek aanwezig Beamteam 

9:30u Aanvang dienst  

10:30 Afsluiting dienst  

 Ventileren Koster 

 Reinigen: 

- stoelen en tafels 

- toiletten en deurklinken reinigen 

Aangewezen personen 

 Reinigen mengtafel, microfoons, 

laptop 

Techniek team 

 Zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 

open 

Koster 

   

 Indonesische dienst  

12:00 Leiding dienst aanwezig in kerkgebouw August 

12:00 Vluchtdeuren open om te ventileren Eduard 

12:00 Toegangsdeuren van het gebouw 

open  

Ventileren 

August 

12:00 Techniek opstarten Eduard 

12:00 Deurklinken reinigen August 
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 Eventueel kerkzaal aanpassen aan 

samenstelling bezoekers 

Mega 

12.00 Techniek aanwezig Eduard 

12.20-12.30 Aanvang dienst Grace 

13.30-13.40 Afsluiting dienst August 

13.45 Kerkzaal terugzetten in originele 

samenstelling volgens plattegrond bij 

ingang kerkzaal 

Ventileren 

August 

14.00 Reinigen: 

- stoelen en tafels 

- toiletten en deurklinken reinigen 

August/Grace/Mega 

14.00 Reinigen mengtafel, microfoons, 

laptop 

Eduard 

14:30 Zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 

open 

August 

   

   

 Tweede dienst  

15:00 Koster aanwezig in kerkgebouw Koster 

 Vluchtdeuren open om te ventileren Koster 

 Toegangsdeuren van het gebouw 

open  

Ventileren 

Koster 

 Techniek opstarten Koster 

 Deurklinken reinigen  

15:40 Gastheer/vrouw aanwezig Gastheer/vrouw 

15:40 Techniek aanwezig Beamteam 

16:00 Aanvang dienst  

17:00 Afsluiting dienst  

 Ventileren Koster 

 Reinigen: 

- toiletten en deurklinken reinigen 

- stoelen en tafels. NOTE: indien er geen 

gebruik wordt gemaakt van de grote 

zaal op maandag, kan dit na deze 

dienst achterwegen blijven 

Aangewezen personen 

 Reinigen mengtafel, microfoons, 

laptop 

Techniek team 

18:00 Zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 

open 

Koster 
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5 Besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  
Dit gebruiksplan dient door de kerkenraad te worden vastgesteld door middel van 

ondertekening door de preses en door de scriba. 

 

5.2 Communicatie 
De inhoud van dit gebruiksplan wordt op de volgende manier met de gemeente 

gecommuniceerd: 

 Het versturen via e-mail 

 Het Gebruiksplan wordt op de Website van de kerk geplaatst. 

 Gebruik maken van de Facebook pagina. 

 Hardcopy in de kerkzaal aanwezig. 
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communicatiematrix: 

 

 wie 

 

 

 

communicatiemiddel 

kinderen 

13-18 jr. 

volwassen 

leden 

70+ leden 

en andere 

kwetsbare 

leden 

gasten  

(niet-

leden) 

commissie 

van beheer 

kerkenraad 

gebruiksplan  
website, intranet, papier 

    x x 

uitnodigingen | info 
e-mail, website, kerkblad, 

weekbrief, social media 

x x x    

centraal contactadres  
voor vragen per e-mail, 

telefoon, (watts)app 

en aanmelden dienst 

 x x x  x 

flyer | affiches | 

welkomstbord ingang 
wat en hoe diensten 

 x x x   

Informatiebronnen 

kerkverband  

websites SKW, DS, 

gkv.nl en ngk.nl  

    x x 

 

 

 

 

Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk 

 

5.3 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 
 

Vanaf juni 2020 mogen bijeenkomsten, vergaderingen met maximaal 30 personen 

weer plaats vinden.  

Hierbij moeten de volgende regels in acht worden genomen:  

- De consistorie kan alleen gebruikt worden voorafgaand aan de dienst op 

zondag. Dit omdat deze ruimte te klein is om tenminste  1 ½ meter tussen 

deelnemers te kunnen waarborgen. 

- Van de kleine vergaderruimte kan geen gebruik worden gemaakt. 

- De grote vergaderruimte/ crèche kan worden gebruikt als aan alle regels wordt 

voldaan. Zie ook in het reinigingsplan punt 4.5.1 

- Tijdens vergaderingen mag in de grote vergaderruimte gebruik worden 

gemaakt van consumpties. Zie ook reinigingsplan voor de te volgen procedure 

hiervoor. 

- De grote kerkzaal mag ook gebruikt worden. De indeling mag voor de 

bijeenkomst worden gewijzigd en/ of aangevuld met tafels. Daarbij moet aan 

de 1 ½ meter regel worden voldaan. Deze verantwoordelijkheid ligt bij degene 

die de leiding heeft van de bijeenkomst. Zie ook in het reinigingsplan punt 4.5.2 

- Bij gebruik van de grote kerkzaal met tafels kunnen ook hier consumpties 

worden gebruikt. Zie daarvoor het reinigingsplan. 
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- De grote kerkzaal en/of de grote vergaderruimte zullen na gebruik in de 

oorspronkelijke staat moeten worden teruggebracht. Als uitgangspunt hiervoor 

wordt de plattegrond van de desbetreffende ruimte gebruikt. 

- Er mag in principe maar 1 ruimte per bijeenkomst worden gebruikt. 

- Alle gebruikte ruimtes, tafels, stoelen en apparatuur moeten aan het eind van 

de bijeenkomst worden gereinigd. 

- Er zal in het reinigingsplan apart op worden genomen een onderdeel voor 

alleen gebruik van de grote vergaderruimte (crèche zaal) en voor alleen 

gebruik grote kerkzaal voor andere bijeenkomsten dan erediensten op zondag 

- Indeling grote vergaderruimte/ crèche bij gebruik door maximaal 6 personen

 

- Indeling grote kerkzaal. Maximaal gebruik voor 79 personen 

-  
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Vastgesteld op de Kerkenraadsvergadering  dd…………… 

Preses br. J.P. de Vries   Scriba br. B.F. Lammers 
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