
Gebruiksplan voor kerkdiensten in de Catharinakerk in de anderhalve-meter-tijd 
 
Kerkenraad en werkgroep vieringen hebben besloten de  
kerkdiensten in de Catharinakerk te hervatten met ingang van  
5 juli. Uiteraard met inachtneming van anderhalve meter  
afstand tussen de personen die in de kerk aanwezig zijn. 
Die regel geldt niet voor mensen die afkomstig zijn uit  
dezelfde huishouding.  
 
Vooraf 
Ieder die van plan is om een kerkdienst in de Catharinakerk bij te wonen moet vooraf reserveren 
(zie Reserveren) en dient zich te houden aan de voorschriften van het RIVM. Wie klachten heeft 
zoals hoesten, niezen, verkoudheid of koorts kan niet naar de kerk komen. In de zondagsbrief 
wordt dit kenbaar gemaakt.  
Kerkgangers kunnen bij het betreden van de kerk hun handen desinfecteren (zie Binnenkomst).  
 
Aangepaste diensten in de Catharinakerk  
We dienen ons te houden aan het maximaal toegestane aantal kerkgangers. Voor de 
Catharinakerk is plaats voor maximaal 65 kerkgangers, rekening houdend met de anderhalve 
meter afstand. 
Van het toilet wordt alleen gebruik gemaakt indien per se noodzakelijk. Er kan alleen gebruik 
gemaakt worden van de toiletten in de torenruimte. 
 
Reserveren 
Het reserveringssysteem wordt georganiseerd door de werkgroep vieringen.  
In de zondagsbrief wordt wekelijks vermeld dat mensen zich kunnen opgeven telefoon. Daarbij 
moeten kerkgangers aangeven of ze individueel komen of als leden van een huishouding. 
Contactpersoon voor de reserveringen is Hetty Snippe, tel. 0314-341905. Zij kan elke donderdag 
van 11-17 uur gebeld worden om te reserveren voor de komende zondag. Voor de kosters maakt 
zij een geprinte lijst met de namen op alfabetische volgorde. Een van de dienstdoende kosters 
zal bij de ingang op de lijst de binnenkomende kerkgangers afvinken. 
De diensten worden ook gepubliceerd in kranten, zodat mensen die geen lid zijn van de kerk op 
de hoogte zijn. Ook zij moeten reserveren. 
Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, komen mensen op een wachtlijst. Zij komen de 
week erop bij voorrang aan de beurt. 
De afgevinkte lijst moet terug naar de secretaris van de werkgroep vieringen of haar 
plaatsvervanger om te kunnen bijhouden wie in de kerk geweest zijn.  
 
Vervoer 
Het is voorlopig helaas niet mogelijk gebruik te maken van de vervoersdienst. Dit omdat in een 
personenauto geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden.  
 
Binnenkomst 
Kosters, organist, ouderling van dienst, predikant, en anderen die betrokken zijn bij de 
kerkdienst, wassen hun handen na binnenkomst in de kerk. 
Bij de ingang staat voor de kerkgangers een tafel met desinfectans. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de kapstok. Desgewenst kunnen kerkgangers de jas naast 
zich op de stoel leggen.  
Voor de ingang van de kerk en in het zuiderportaal worden strepen gezet zodat kerkgangers bij 
binnenkomst voldoende afstand houden. Zowel de buitendeur als de glazen deur worden vooraf 
door de koster opengezet, gesloten bij het begin van de dienst en weer door de koster geopend 
na de dienst, zodat kerkgangers geen deurklinken aanraken. 
Er zijn bij de kerkdiensten twee kosters aanwezig.  
De eerste koster  begroet de kerkgangers en vraagt vriendelijk naar hun gezondheid. Zoals 
hierboven vermeld zijn bij coronagerelateerde gezondheidsklachten mensen helaas niet welkom. 
Omdat in een zondagsbrief wordt meegedeeld dat hiernaar gevraagd wordt, zal men zich niet  



overvallen voelen.  
Via de geprinte reserveringslijst houdt de koster bij wie er binnen zijn. Bij het bereiken van het 
toegestane maximum wordt de buitendeur gesloten. Als er nog mensen buiten staan, zal worden 
aangegeven dat zij niet meer naar binnen mogen. Omdat een reserveringssysteem wordt 
gehanteerd zal de kans daarop klein zijn.  
De tweede koster wijst kerkgangers een plaats op een aangewezen rij in het middenschip en in 
de beide zijbeuken te beginnen bij de voorste rijen.  
Predikant en ouderling van dienst hebben een vrije rol in het welkom heten van de kerkgangers.  
 
Orde van dienst 
Er wordt niet gezongen door de kerkgangers. Bij het welkom zal de ouderling van dienst hiervan 
mededeling doen. Liedboeken zullen daarom niet worden gebruikt. Wel zal er een complete orde 
van dienst worden gedrukt zodat kerkgangers zowel bij de lezingen als bij de liederen kunnen 
meelezen. Deze orden van dienst zullen door de koster op de tafel bij de ingang worden gelegd.  
Kerkgangers moeten zelf de orde van dienst van de tafel pakken. 
Eventueel mag een klein zanggroepje zingen vanaf het podium. Dit wordt geregeld door de 
cantrix in samenspraak met de dienstdoende predikant.  
 
Zitplaatsen 
In het middenschip zijn de rijen zo opgesteld dat duidelijk is welke zitplaatsen corona-proof zijn. 
De voorste rij is bestemd voor ouderling van dienst en twee cantorijleden die aan de viering 
meewerken.  
Er is duidelijk aangegeven welke stoelen niet als zitplaats kunnen dienen. De koster die de 
kerkgangers een plaats wijst houdt in het oog waar plaats is voor individuele kerkgangers en 
waar mensen uit dezelfde huishouding kunnen zitten. 
Alle kerkgangers gaan aan dezelfde kant de rij in en nemen vanaf het eind van de rij hun plaats 
in. Het is niet toegestaan voor elkaar langs te lopen naar een plek in de rij. Kerkgangers kunnen 
dus niet gaan zitten op de hun vertrouwde plaats in de kerk.   
 
Collecte 
Er wordt tijdens de dienst geen collecte gehouden. Bij de uitgang staat een schaal waar een gift 
in kan worden gedaan.  
Bij voorkeur maken kerkgangers thuis een gift over op de bankrekening van de kerk of via de 
GIVT-app. 
 
Na de dienst 
Als de dienst is afgelopen verlaten de kerkgangers rij voor rij de kerkruimte op aanwijzing van de 
dienstdoende kosters. De ouderling van dienst zal dit tijdens de kerkdienst meedelen. De koster 
opent beide de glazen deuren en beide voordeuren zodat  kerkgangers ook een veilige afstand 
kunnen bewaren als ze de kerk verlaten. Met pijlen wordt de looproute aangegeven. We nemen 
afscheid op de in deze tijd gepaste wijze. 
Er wordt tot nader order in de kerk geen koffie gedronken na de dienst.  
Na elke kerkdienst wordt zorgvuldig schoongemaakt: deurklinken, tafels, stoelen waar mensen 
op hebben gezeten (vooral de armleuningen), lezenaar, kansel-Bijbel, headset en alle andere 
voorwerpen die gebruikt zijn.  
(Voor de taakverdeling, zie het schoonmaakplan) 
Het tellen van de collecte dient te gebeuren met plastic handschoenen aan. Het collectegeld via 
de bank overmaken blijft een goed idee. 
Kosters, organist, ouderling van dienst, predikant, en anderen die betrokken zijn bij de kerkdienst 
wassen hun handen ook na de kerkdienst. 
In het bijzonder is er aandacht voor de keuken en de toiletten (indien gebruikt). 
Er mag steeds maar één persoon in de keuken zijn omdat het onmogelijk is anderhalve meter 
afstand te houden.  
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