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Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 

gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

van deze richtlijnen.  

 

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

zodra hier aanleiding voor is. 
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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 (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 

veiligheidsregio. 

2.3 fasering 

● Vanaf 1 september houden we kerkdiensten met als voorwaarde dat er vooraf  

gereserveerd moet worden.  

● Het aantal mogelijke aanwezigen wordt begrensd door het aantal zitplaatsen 

in de kerkzaal, rekening houdend met de 1,5 m afstand en het feit dat 

personen uit 1 huishouden geen 1,5 m afstand hoeven houden. 

 

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 

● Het gebouw wordt alleen gebruikt voor de kerkdiensten georganiseerd door 

PKN-Baalder. 

● Beschikbare ruimte is het vloeroppervlak van de sporthal.  

● Door de zaal in te richten op anderhalve meter d.m.v. van te plaatsen stoelen. 

 

3.1 meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag  

 

• De gemeente Hardenberg is eigenaar van dit gebouw en verantwoordelijk 

dat de afspraken en regels zoals beschreven in dit gebruikersplan opgevolgd 

worden. 

• De PKN is verantwoordelijk dat de eigen kerkdiensten verlopen volgens de 

afspraken in dit plan.  

• Er zal één dienst per zondag (in de regel om de week) worden gehouden, 

georganiseerd door PKN-Baalder 

 

3.1.1 aanvangstijden voor diensten 

 

• Vanaf september 2020 elke maand twee diensten van 10.00 t/m 11.15 uur. 

 

3.2 gebruik kerkzalen  

 

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal 

 

• Sporthal De kamp wordt voor elke dienst ingericht als kerkzaal, de inrichting 

bestaat uit los te plaatsen stoelen op 1,5 m van elkaar. 

• Voor in de zaal staat een klein podium (liturgisch centrum). 

• De muziek/band staat op afstand en onderling op 1,5 m. 

 

3.2.2 capaciteit in een anderhalve meter-situatie 

 

• Voor iedere bezoeker dient het helder te zijn waar hij/zij kan zitten. 

• Een ieder zal een locatie opgegeven krijgen bij ontvangst in de kerkzaal. 

• Indien nodig zal er begeleiding naar de plaats zijn. Kerk zal zodanig 

opgevuld worden, dat er geen kruising in de looproutes zullen zijn. 

• Mensen uit hetzelfde huishouden mogen naast elkaar zitten. 

• De afstand van de looppaden t.a.v. de zitplaatsen zal 1,5 meter zijn. 

• Het maximum aantal bezoekers in het gebouw is beperkt, daarom moeten 

gemeenteleden zich vooraf aanmelden via de SCIPIO app of telefonisch via 

het Kerkelijk bureau om de dienst bij te wonen. 

• Bezoekers kunnen zich aanmelden van maandag t/m donderdag. 

• Bij overschrijding van het aantal plaatsen zal de uitnodiging geannuleerd 

worden en de betreffende op de hoogte gebracht worden. 

• Mensen die zich niet aanmelden, maar toch naar de dienst komen zal bij 

overschrijding gevraagd worden de kerk te verlaten. Dit is bindend. 

• In gebouw De Kamp zal geen kinderopvang of kindernevendienst 

georganiseerd worden. 
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3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

 

 Normaal gebruik Aangepast 

gebruik per 1 

juni 

Aangepast 

gebruik per 1 

september 

kerkzaal  kerkdiensten  

300 zitplaatsen  

oppervlakte 

N.v.t, aanvang  

september 2020 

110 zitplaatsen 

incl. 16 zitplaatsen 

voor medewerkers 

 

 

consistorie  

(zaal 1) 

kerkenraad voor de 

dienst 

vergaderzaal voor o.a. 

kerkenraad 

  

N.v.t, aanvang  

september 2020 

Zaal 

kleine zaal  

(zaal 2) 

kindernevendienst voor 

10 kinderen en 2 leiders 

N.v.t N.v.t   

overige zalen diverse functies afgesloten afgesloten 
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4 Concrete uitwerking  

 

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

4.1.1 Routing 

• Zie plattegrond aan het eind van dit document. 

• Toegang via de hoofdingang, triage reserveringscontrole, handgel en 

doekjes staan bij de ingang, twee coördinatoren met hesje houden hierop 

controle en geven indien nodig aanwijzingen. 

• Ook staan bij de ingang twee coördinatoren met hesje om de bezoekers 

naar hun zitplaats te begeleiden. 

• Handen desinfecteren bij de ingang. 

• De routing zal aangeven zijn d.m.v. bordjes, linten en pijlen 

• De deuren zijn geopend, zodat de mensen geen deurklinken hoeven aan te 

raken. 

• Voor de dienst zullen alle deurklinken en benodigde toiletten gedesinfecteerd 

woorden. 

• Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe, dus jassen 

meenemen in de Kerkzaal. 

 

Verlaten van de Kerkzaal 

• De coördinatoren geven aan wie en in welke volgorde de zaal verlaten 

wordt. 

• De zaal is in twee vakken verdeeld en bij het verlaten van de zaal zullen de 

coördinatoren aangeven welke rij door welke uitgang naar buiten mag. 

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

 

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 

• Bij de hoofdingang staan twee coördinatoren die hier op toezien en alles in 

goede banen leiden. 

 

4.1.3 Garderobe 

• Buitengebruik gesteld. 

 

4.1.4 Parkeren 

• Het merendeel komt te voet of op de fiets. 

 

4.1.5 Toiletgebruik  

• Vooraf geven we uitleg aan de bezoekers via een nieuwsbrief m.b.t. minimaal 

toiletgebruik e.d. Indien er wel gebruik van gemaakt wordt, vindt er een extra 

reiniging plaats door de gebruiker voor en nadien (dit wordt aangeven met 

tekst) d.m.v. de aanwezige reinigingsdoekjes. 

 

4.1.6 Reinigen en ventileren 

• Er is in het plafond een luchtventilatie systeem aanwezig(sportzaal) en twee 

nooduitgangen kunnen eventueel ook open worden gezet. 

• De schoonmaak ligt bij de beheerder/schoonmaakbedrijf van de sporthal1. 

• De Kerkzaal wordt voor de dienst geventileerd door deuren open te zetten. 

• Na de dienst zullen aanrakingsvlakken en voorzieningen  worden 

schoongemaakt. 

 

 
1 Dit is afgestemd met de beheerder van de sporthal 
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• Op de volgende plaatsen zal desinfecteermiddel en doekjes aanwezig zijn: 

1. Liturgisch centrum. 

2. Statafel met losse microfoon. 

3. Bij de ingang op twee statafels. 

4. In de kleedkamers welke wordt gebruikt door de 

kerkraad Kerkenraad. 

5. Bij de vrijwilligers. 

           Gerelateerd aan de samenkomst 

4.1.7 Gebruik van de sacramenten 

 

Avondmaal/heilige doop 

 

Voorlopig zal er niet gedoopt worden en zal er ook geen avondmaal gevierd worden. 

De doop zal alleen bediend worden na een zorgvuldige toetsing door de Algemene 

Kerkenraad (AK) of er noodzaak is tot dopen of dat het uitgesteld kan worden. Het 

vieren van het Heilig Avondmaal zal in een later stadium bekeken worden of dit 

mogelijk is bijvoorbeeld door lopend avondmaal en gebruik van een broodschaal op tafel 

en drinkbekertjes.  

Zie www.protestantsekerk.nl voor adviezen van het moderamen van de generale 

synode. 

 

4.1.8 Zang en muziek 

 

• Voorlopig geen gemeentezang 

• Een tiental zangers/zangeressen of een vijftal muzikanten in combinatie met 

een tweetal zangeressen. 

• Voor koren geldt dat men 1,5 meter afstand moet houden tot elkaar en tot 

de bezoekers; aangeraden wordt dat koorleden zich diagonaal t.o.v. elkaar 

opstellen. 

           

 

Collecteren  

• Collecteren gebeurt via de Scipio App of bankoverschrijving. In de kerk wordt 

niet gecollecteerd. Er wordt alleen gemeld welk collectedoel in Scipio open staat 

om de gave aan te geven. 

 

4.1.9 Koffiedrinken en ontmoeting 

 

• Na de dienst wordt er geen koffie gedronken. 

 

4.1.10 Kinderoppas en kinderwerk 

 

• Geen kindernevendienst in De Kamp 

 

 

 

4.2 Uitnodigingsbeleid 

 

Uitnodigingen via nieuwsbrieven  met daarbij de uitleg van de regels voor het houden 

van de dienst. 

Algemeen geldt dat vooraf bekend moet zijn wie de dienst bezoeken. Daarom moeten 

gemeenteleden zich vooraf aanmelden wanneer zij een dienst willen bezoeken. 

Aanmelden kan via de Scipio app of telefonisch via het Kerkelijk bureau. Het Kerkelijk 

bureau stuurt uiterlijk zaterdag een namenlijst naar de hoofdcoördinator. 
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4.2.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

 

De ouderen zullen begeleid worden naar hun gereserveerde plaats en indien nodig 

extra uitleg van de regels m.b.t. de dienst krijgen. 

 

4.3 taakomschrijvingen 

 

4.3.1 coördinatoren  

 

• Coördinator en vrijwilligers zijn herkenbaar d.m.v. hesjes.  

• Deze staan bij de hoofdingang en bij de ingang van de kerkzaal. 

• Per dienst vier coördinatoren en een hoofdcoördinator. 

 

4.3.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 

 

• Per dienst 1 predikant, 2 ouderlingen en 2 diaken alle namen staan op 

www.pknbaalder.nl   

• Het consistoriegebed vindt plaats in één van de kleedkamers. 

• Geen handdruk maar een hoofdknik voor aanvang van de dienst. 

 

4.3.3 techniek 

 

• Het geluid wordt maximaal door twee mensen bediend via een draadloze 

bediening. 

• Aan het eind van de dienst wordt de geluidsinstallatie ontsmet door het 

geluidsteam.  

• Ook is er een team voor opname van beeld en geluid. 

• Voor het welkom en de lezing zal er een statafel met losse microfoon geplaatst 

worden, 3 meter vanaf het liturgisch centrum. 

4.3.4 muzikanten 

• De muziekband zit op 1,5 meter van elkaar en op 3 meter vanaf de predikant en 

de bezoekers. 

 

4.4 Tijdschema 

 

wanneer wat wie 

   

   

 zondag  

zondag 9:00 deuren van het gebouw open, 

Ventileren 

beheerder 

 toiletten en deurklinken reinigen beheerder 

9:00u gastheren/vrouwen aanwezig 

banners klaarzetten 

gastheren/vrouwen 

9:00u techniek aanwezig geluidsteam 

9:00u muziekteam aanwezig bandleden 

10.00u aanvang dienst  

11:00 afsluiting dienst  

 ventileren  

 reinigen: beheerder 

http://www.pknbaalder.nl/
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- stoelen en tafels 

- toiletten en deurklinken reinigen 

 reinigen mengtafel, microfoons, laptop geluidsteam 

 zaal afsluiten –ventilatie  beheerder 
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5 Besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming 

 

Dit gebruiksplan is vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters.  

 

5.2 Communicatie 

 

Dit gebruikersplan zal ook te lezen zijn op www.pknbaalder.nl  

 

In de communicatie (website, nieuwsbrief en eventuele andere vormen) worden de 

volgende onderwerpen nadrukkelijk onder de aandacht gebracht: 

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 

● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

● Volg de aangewezen looproutes. 

● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 

● Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.  

● Geen ontmoeting en consumptie na afloop. 

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

 

 

 communicatiematrix: 
 

voor wie 

 

 

 

communicatiemiddel 

kinderen  

tot 12 jr 

kinderen 

13-18 jr 

volwassen 

leden 

70+ leden 

en andere 

kwetsbare 

leden 

gasten  

 

commiss

ie van 

beheer 

kerken-

raad 

 

gebruiksplan  

 

 

 

website 

 

website 

 

website 

papier 

 

website 

papier 

 

website 

 

e-mail 

 

e-mail 

 

uitnodigingen | info 

 

 

 

website 

 

website 

 

website 

weekbrief 

kerkblad 

 

website 

weekbrief 

kerkblad  

 

website 

 

e-mail 

 

e-mail 

 

centraal contactadres  

 

 

 

 

Kerkelijk 

Bureau 

 

Kerkelijk 

Bureau 

 

Kerkelijk 

Bureau 

 

Kerkelijk 

Bureau  

 

website 

 

Kerkelijk  

Bureau 

 

Kerkelijk  

Bureau  

 

welkomstbord ingang 

 

 

 

NVT 

      

 

persbericht  

 

 

 

Website 

 

Website 

 

Website 

 

Website 

 

Website 

 

Website 

 

Website 

 

informatiebronnen  

 

 

Website 

Vlog 

dominee 

 

 

Website 

 

Website 

Nieuwsbrief 

 

Website 

 

Website 

 

Website 

 

Website 

  

http://www.pknbaalder.nl/
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6 Overige bijeenkomsten, 

vergaderingen en bezoekwerk 

 

 

 

 

 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

 

Sporthal De Kamp wordt door PKN-Baalder alleen gebruikt voor het houden van 

kerkdiensten op de 2e en de 4e zondag van de maand. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3   Plattegrond 

 

Zie volgende pagina 13 
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Baalder, 20-08-2020 


