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2 Doel en functie van dit reinigingsplan  

De algemene doelstellingen en functies van het reinigingsplan.  

 

2.1 Doelstelling in het algemeen 
Met dit reinigingsplan 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 reinigingsplan 
1. Hierin wordt beschreven hoe, wat en wanneer er moet worden gereinigd, 

zodat we op een voor iedereen veilige manier kerkdiensten kunnen 

organiseren. 

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

samenkomsten worden op basis hiervan geïnstrueerd; 

3. Dit plan is op papier in ons kerkgebouw aanwezig. 

 

2.3 Algemene afspraken 

 Dit reinigingsplan geldt voor het gehele gebouw, zowel voor, tijdens als na 

erediensten. Ook voor andere bijeenkomsten in dit kerkgebouw moet er 

worden gereinigd volgens de regels zoals beschreven in dit plan. 

 Coördinatoren verantwoordelijk voor uitvoer reinigingsplan na de zondagse 

eredienst: Koster van dienst en Ambtsdrager van dienst. 

 Schoonmaakverantwoordelijken: Coördinatoren in samenwerking met 2 

andere kleine groepsleden die de lopende week verantwoordelijk zijn voor 

schoonmaak gebouw. Dit geldt voor de erediensten. 

 Andere bijeenkomsten schoonmaakverantwoordelijken: degene die de leiding 

heeft draagt er zorg voor dat alle punten in het reinigingsplan worden 

uitgevoerd voordat het kerkgebouw in gebruik wordt genomen en voordat het 

kerkgebouw wordt verlaten en afgesloten. Degene die de leiding heeft moet 

van te voren bekend zijn bij coördinator verhuur kerkgebouw. 

 Kerkenraad blijft eindverantwoordelijk voor de uitvoering volgens plan. 
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3 Definities 

 

3.1 Definities van te gebruiken middelen. 

 

 Schoonmaakdoekjes: vochtige (hygiëne) schoonmaakdoekjes, indien mogelijk 

met alcohol 

 Kleine planten spuiten:  

huis, tuin en keuken kleine spuiten van max 1 liter gevuld met desinfectant of 

schoonmaakmiddel welke alcohol bevat. Kan ook zijn genoemd handpomp of 

spray fles 

 Grote plantenspuit:  

5 lt. “gifspuit”, gevuld met desinfectant of schoonmaakmiddel welke alcohol 

bevat 

 Papieren handdoekjes: dit kan een grote keukenrol zijn 

 Handschoenen: latex (vrije) wegwerp handschoenen 

 Tissues: papieren tissue box 

 Prullenbak(jes): voorzien van vuilniszak welke past in de prullenbak(jes) 

 NOTE: Gebruik van de wegwerp handschoenen. Het gebruik van 

handschoenen is niet altijd de beste keuze, omdat dit een schijnveiligheid kan 

geven en juist kan bijdragen tot verspreiding. Het beste blijft eerst handen bij 

binnenkomst desinfecteren. Regelmatig handen wassen met zeep tussen het 

schoonmaken door. Gebruik van schoonmaakdoekjes raden we aan zonder 

het gebruik van handschoenen. Het gebruik van papieren handdoekjes en 

spuitfles met schoonmaakmiddel raden we aan met handschoenen. 

 Na gebruik de handschoenen weggooien bij rest afval 
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4 Concrete uitwerking  

4.1 Voordat kerkgebouw opengesteld wordt voor bezoekers van de eredienst. 
 

4.1.1 Algemeen gedeelte 

 Een half uur voor aanvang van de zondagse eredienst zorgen de coördinatoren 

samen met 1 of 2 vrijwilligers van uit de “kleine groep” dat ze aanwezig zijn in 

het kerkgebouw om: 

 In het voorportaal waar de wc’s zich ook bevinden,  

o de statafel schoon is/ gedesinfecteerd,  

o de handpomp of spray fles gevuld en klaar staat,  

o prullenbak aanwezig 

o tissue box gevuld en aanwezig op de tafel.  

 Alle contactpunten reinigen: 

o De lichtschakelaars, met hygiëne doekjes 

o Deurklinken buitendeur,  

o Deurklinken wc deur 

o Deurklinken van de deuren naar de zaal gereinigd zijn. 

 Deuren naar de kerkzaal open.  

 Deur naar de nevenzaal dicht is, klinken schoongemaakt.  

 Toilet welke gebruikt wordt, inclusief fonteintje en spoelbak zijn gereinigd. 

 In de grote zaal:  

o Gedeelte bij de geluidsapparatuur en beamer aangezet, daarna 

schoon gemaakt met reinigingsdoekje door diegene die de  

apparatuur bedient.  

o Dat bij de beamertafel/ geluidsapparatuur aanwezig is: 

 Reinigingsdoekjes,  

 wegwerphandschoenen 

 prullenbak met zak.  

NOTE: Bediening beamer/ geluidsapparatuur dragen van handschoenen, zie 

NOTE bij 3.1 

4.1.2 Kerkzaal 

 De stoelen, preekstoel en lessenaar afgenomen zijn met papieren 

handdoekjes en met gebruik van een van de planten spuiten met 

desinfectant. De microfoons afgenomen met hygiëne doekjes 

 Organist of pianist draagt zorg voor het reinigen van orgel en of piano. 

NOTE: als de handen van te voren, voor bespelen orgel of piano zijn 

gedesinfecteerd, kan bij het schoonmaken met hygiëne doekjes van orgel of 

piano de handschoenen achterwegen worden gelaten 

 Er op de lage tafel, voor de preekstoel, bij de lessenaar, 

o  schoonmaakdoekjes liggen 

o  er een prullenbak staat.  

De schoonmaakdoekjes kunnen gebruikt worden voor het tussendoor 

schoonmaken van de lessenaar en/of microfoon en/of preekstoel lessenaar. 

 Er staat 1 statafel in de consistorie klaar met daarop: 

o plantenspuiten met desinfectant,  

o papieren handdoekjes,  
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o doos met wegwerphandschoenen en een prullenbak.  

o Hygiëne schoonmaakdoekjes 

 

4.1.3 Consistorie 

 De consistorie deur staat open 

o deurklink gereinigd 

o tafel afgenomen.  

 Op de tafel in de consistorie kamer staat klaar:  

o doosje met wegwerphandschoenen,  

o handpomp met desinfectant of kleine plantenspuit met 

desinfectant,  

o box met tissues,  

o schoonmaakdoekjes 

o prullenbak. 

4.2 Tijdens gebruik kerkgebouw voor de eredienst 

 

 Voordeur en tussendeuren dicht. Hier zorgt de koster voor.  

NOTE: Als deze handschoenen draagt hoeven bij het sluiten en einde van de dienst 

openen van de deuren niet tussendoor de klinken worden afgenomen. 

 Na elke wisseling bij de lessenaar op de lage tafel zorgt de ambtsdrager van 

dienst dat deze wordt afgenomen met schoonmaakdoekjes. (hij is een van 

de coördinatoren) 

4.3 Na de eredienst 
 

Nadat onder begeleiding van de coördinatoren de zaal en het kerkgebouw leeg 

zijn, kan er een aanvang worden gemaakt voor het reinigen van de het gebouw. 

Hierbij zorgen de kleine groepsleden ervoor dat: 

 De stoelen gereinigd worden met behulp van: 

o de kleine plantenspuiten,  

o papieren handdoeken.  

o Mag met of zonder handschoenen. Zie 3.1. 

Als dit klaar is assisteren ze de coördinatoren bij het afmaken van de andere 

schoonmaakpunten. 

 De coördinator, ambtsdrager van dienst, zorgt ervoor na het einde van de 

dienst dat  

o de lage tafel,  

o lessenaar,  

o microfoons, met hygiëne schoonmaakdoekje 

o preekstoel 

o consistorie worden 

o contactpunten van de bijbehorende deuren  

o lichtschakelaars, met hygiëne schoonmaakdoekje 

o worden schoongemaakt met behulp van de kleine plantenspuit en 

papieren handdoek.  

 Organist of pianist draagt zorg voor het reinigen van orgel en of piano. 
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 De coördinator, koster van dienst draagt zorg voor het reinigen van 

o de deurklinken van de deuren naar buiten,  

o het controleren en indien nodig reinigen van de wc,  

o deurklinken van het voor portaal  

o daar aanwezig lichtschakelaars.  

 Degenen die de beamer/ geluidsapparatuur gebruikt heeft zorgt ervoor dat 

zijn of haar gedeelte gereinigd is, opgeruimd en afgesloten. Inclusief 

schakelaars. 

NOTE: Ieder zorgt ervoor dat: 

 plantenspuiten opnieuw gevuld zijn,  

 schoonmaakdoekjes, papieren handdoekjes aangevuld zijn,  

 prullenbakjes indien nodig geleegd/ zak verwisseld is,  

 tissueboxen indien leeg vervangen etc.  

4.4 Keuken 

Om aan de anderhalvemeter te kunnen voldoen mag er slecht 1 persoon tegelijkertijd 

in de keuken aanwezig zijn. 

 Het gebruik van de keuken wordt tot een minimum beperkt. 

 In de keuken zorgen de coördinatoren van dienst ervoor dat aanwezig/ 

aangevuld zijn:  

o plantenspuit met desinfectant,  

o papieren handdoekjes,   

o schoonmaakdoekjes,  

o prullenbak met afvalzak. 

 Degene die gebruik maakt van de keuken draagt er zorg voor, net als altijd, 

dat direct na gebruik de keuken schoon en opgeruimd wordt 

achtergelaten.  

 Door op deze wijze de keuken schoon te houden hoeft bij de wekelijkse 

schoonmaak alleen het hoog nodige worden schoongemaakt. 

4.5 Gebruik kerkgebouw bij andere bijeenkomsten zijnde geen erediensten. 
Hierbij moet er een keuze worden gemaakt of van de crèche / grote vergaderruimte of 

van de grote kerkzaal gebruik wordt gemaakt, tot zolang  de maatregelen van kracht 

zijn. 

 

De verantwoordelijke leiding van de vergadering/ bijeenkomst is verantwoordelijk voor 

het volgen van de algemene reinigingsregels zoals onder punt 4.5.1 of 4.5.2 vernoemd. 

Dit zowel voordat de ruimte in gebruik wordt genomen als nadat de vergadering/ 

bijeenkomst is afgelopen en voordat het kerkgebouw wordt verlaten. 

 

4.5.1 Gebruik  crèche/ grote vergaderruimte bij bijeenkomsten zijnde geen erediensten. 

 

 Voor aanvang bijeenkomst  

o de ramen in het vergaderruimte geopend op de kierstand om te 

ventileren. Er wordt sterk aangeraden om tijdens het gebruik van de 

ruimte de ramen open te houden voor ventilatie. 

o de statafel schoon is/ gedesinfecteerd bij de ingang van de kerk 

o de handpomp of spray fles gevuld en klaar staat,  

o prullenbak aanwezig 
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o tissue box gevuld en aanwezig op de tafel  

o deuren naar de grote kerkzaal dicht zijn en blijven 

o Alle contactpunten, deurklinken, lichtschakelaars met hygiëne 

schoonmaakdoekjes zijn afgenomen 

o wc punten (zie ook hierboven) zijn schoongemaakt voor en na 

gebruik van de bijeenkomst 

o de keuken gecheckt is indien daar gebruik van wordt gemaakt voor 

consumpties tijdens de bijeenkomst. Zie ook aparte punten voor de 

keuken bij 4.4 

o Dat tafels klaar staan en schoon zijn. Aantal deelnemers is aantal te 

gebruiken tafels tot een maximum van 6 personen. Basis opstelling is 

1 tafel met 2 stoelen. Voor 6 personen zie plattegrond grote 

vergaderruimte 

o Dat stoelen schoon zijn  

o Bij gebruik van koffie en thee de kopjes en glazen al op tafel staan, 

alsmede suiker, zoetjes en (koffie) melk 

o Als alle deelnemers binnen zijn en hebben plaatsgenomen sluit 

degene die de leiding heeft de buitendeur. Tussendeur naar de hal 

wordt aangeraden om open te laten i.v.m. goed ventileren 

 
 Na de bijeenkomst 

o Aangeraden wordt met niet meer dan 3 personen de ruimte weer in 

de originele opstelling terug te brengen 

o Degenen die de leiding heeft over de vergadering zorgt voor het 

openen van de buiten deur en nadat 1 voor 1 de deelnemers die 

niet helpen schoonmaken het gebouw hebben verlaten de 

buitendeur weer wordt gesloten 

o 1 persoon kan de keuken in orde maken, opruimen, schoonmaken. 

Zie ook punt 4.4. De gebruikte kopjes, glazen enz. met de hand 

afgewassen op uitlek doek gezet of beter nog afgedroogd en terug 

in de kast gezet. 

o de 2 andere personen maken de vergaderruimte schoon. Hierbij 

worden de tafels gereinigd en opgeruimd. 

o Worden de stoelen gereinigd en indien nodig de vloer gestofzuigd 
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o de aangeraakte contactpunten, denk aan klinken en 

lichtschakelaars, worden afgenomen  

o Indien de wc is gebruikt, deze ook schoonmaken en reinigen 

o andere normale handelingen uitgevoerd, zoals prullenbakken 

geleegd indien noodzakelijk en afval opgeruimd 

o vlak voor het weggaan niet vergeten de ramen te sluiten, deur naar 

de keuken en naar de voorhal kunnen open blijven. Degene die de 

leiding heeft over de bijeenkomst sluit de voordeur 

 

4.5.2 Gebruik  grote kerkzaal bij bijeenkomsten zijnde geen erediensten. 

 

 Voor aanvang bijeenkomst  

o de ramen in de grote kerkzaal geopend om te ventileren. Er wordt 

sterk aangeraden om tijdens het gebruik van de ruimte de ramen 

open te houden voor ventilatie. Voor aanvang ook de nooddeuren 

aan de zuidwest zijde van het gebouw te openen om goed te 

ventileren  

o de statafel schoon is/ gedesinfecteerd bij de ingang van de kerk 

o de handpomp of spray fles gevuld en klaar staat  

o prullenbak aanwezig 

o tissue box gevuld en aanwezig op de tafel  

o deur naar de grote vergaderruimte dicht is en blijft 

o Alle contactpunten, deurklinken, lichtschakelaars met hygiëne 

schoonmaakdoekjes zijn afgenomen in de grote kerkzaal indien van 

toepassing 

o wc punten (zie ook hierboven) zijn schoongemaakt voor en na 

gebruik van de bijeenkomst 

o de keuken gecheckt is indien daar gebruik van wordt gemaakt voor 

consumpties tijdens de bijeenkomst. Zie ook aparte punten voor de 

keuken bij 4.4 

o Dat tafels klaar staan en schoon zijn indien hier gebruik van moet 

worden gemaakt 

o Dat stoelen schoon zijn die gebruikt gaan worden 

o Bij gebruik van koffie en thee de kopjes en glazen al op tafel staan, 

alsmede suiker, zoetjes en (koffie) melk 

o Als alle deelnemers binnen zijn en hebben plaatsgenomen sluit 

degene die de leiding heeft de buitendeur. Tussendeur naar de hal 

wordt aangeraden om open te laten i.v.m. goed ventileren 

o NOTE. Vanuit het gebruiksplan wordt aangeraden om deelnemers 

zoveel mogelijk te laten zitten, zo weinig mogelijk bewegingen door 

heen en weer lopen. Daarom kan het gebruik van tafels een 

aanrader zijn 

o NOTE 2. Als gebruik wordt gemaakt van geluidsapparatuur/ beamer, 

preekstoel etc. dient het reinigingsplan van deze specifieke plaatsen 

worden toegepast, zie ook 4.1.1 en 4.1.2 
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 Na de bijeenkomst 

o Aangeraden wordt met niet meer dan 4 personen de ruimte weer in 

de originele opstelling terug te brengen. Zie plattegrond hierna 

weergegeven 

o Degenen die de leiding heeft over de vergadering zorgt voor het 

openen van de buiten deur en nadat 1 voor 1 de deelnemers die 

niet helpen schoonmaken het gebouw hebben verlaten de 

buitendeur weer wordt gesloten. Dat voor het ventileren na de 

bijeenkomst ook de nooddeuren aan de zuidwest zijde van het 

gebouw worden geopend 

o 1 persoon kan de keuken in orde maken, opruimen, schoonmaken. 

Zie ook punt 4.4. De gebruikte kopjes, glazen enz. met de hand 

afgewassen op uitlek doek gezet of beter nog afgedroogd en terug 

in de kast gezet. 

o de 3 andere personen maken de grote kerkzaal schoon. Hierbij 

worden de tafels gereinigd en opgeruimd. 

o Worden de stoelen gereinigd en indien nodig de vloer gestofzuigd. 

o De stoelen worden terug gezet in de basis opstelling zoals 

weergegeven op de plattegrond. Als hulpmiddel dienen de kruizen 

op de grond. In het kruis staat het aantal stoelen voor op die plaats. 

Let er op dat de genummerde stoelen overeenkomen met de 

plattegrond 

o de aangeraakte contactpunten, denk aan klinken en 

lichtschakelaars, worden afgenomen  

o indien de wc is gebruikt, deze ook schoonmaken en reinigen 

o indien van beamer, geluidsapparatuur, preekstoel etc. gebruik is 

gemaakt worden ook deze volgens het bovenstaand reinigingsplan 

schoon gemaakt 

o andere normale handelingen uitgevoerd, zoals prullenbakken 

geleegd indien noodzakelijk en afval opgeruimd 

o vlak voor het weggaan niet vergeten de ramen en nooddeuren te 

sluiten, deur naar de keuken en naar de voorhal kunnen open 

blijven. Degene die de leiding heeft over de bijeenkomst sluit de 

voordeur 
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5 Besluitvorming en communicatie 

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

ondertekening door de preses en door de scriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld op de Kerkenraadsvergadering  dd. 5-6-2020 

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