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zodra hier aanleiding voor is. 
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2 doel en functie van dit gebruiksplan  
Als kerkelijke wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Doetinchem hebben wij dit 
gebruiksplan opgesteld als hulpmiddel om invulling en richting te geven aan de 
vereisten in deze coronaperiode. 
 
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 vanaf 1 juli 2020;  
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 via de website (www.pg-doetinchem.nl) en het kerkblad De 
Ontmoeting 

4. Dit plan is online te vinden op de website (www.pg-doetinchem.nl) en is op 
papier in het kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor 
bijvoorbeeld de veiligheidsregio. 

2.3 fasering 
• Tot 1 juli 2020 zenden we alleen online diensten uit en gaan we de kerk op 

basis van dit gebruiksplan inrichten. Tot dan zijn alleen de voor de uitzending 
van de viering noodzakelijke mensen aanwezig (5-7). 

• Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar het maximum aantal 
personen dat volgens de anderhalvemeternorm in dit gebouw aanwezig mag 
zijn. 

 
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 PKN 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  kunnen en zullen actualiseren. 
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3 gebruik van het kerkgebouw 
In dit hoofdstuk vindt u enkele basisgegevens met betrekking tot het gebruik van het 
kerkgebouw.  
 
3.1 Diensten op zondag  
In het gebouw wordt op zondagmorgen de wekelijkse viering om 10.00 uur gehouden. 
Mogelijke andere diensten zijn rouw- en trouwdiensten en 3 à 4 maal per jaar een 
Taizéviering 
 
3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten 
De zondagse viering blijft gewoon om 10.00 uur beginnen.  
De Taizéviering is 3 à 4 keer per jaar op zaterdagavond om 19.30 uur. 
De rouw- en trouwdiensten zijn in overleg, met daarbij alle benodigde 
voorzorgmaatregelen. 
 
3.2 gebruik kerkzalen  
Het protocol gaat uit van de ‘anderhalvemeter’ tussen bezoekers. Dat betekent in ons 
geval dat er maximaal 37 personen in het kerkgebouw aanwezig kunnen zijn (eventueel 
met 4 uit te breiden die in de consistoriekamer wel geluid, maar geen beeld kunnen 
volgen. 
 
3.2.1 plaatsing in de kerkzaal 
De kerkzaal is een rechthoekige ruimte. Hierin kunnen we door het invoegen van tafels 
ruimte maken voor een aantal rijen stoelen op anderhalve meter afstand. Zie figuur. 
 

De kerkzaal wordt 
via de ‘oude’ 
hoofdingang 
betreden. Tussen de 
rijen van 5 
gekoppelde stoelen 
zijn tafels geplaatst. 
Op iedere rij van 5 
stoelen mogen 2 
personen zitten 
(van één 
huishouding naast 
elkaar, anders met 
3 stoelen 
tussenruimte) 
 
Naast de kerkzaal is 
er, haaks op het 
liturgisch centrum 

een ‘Ontmoetingsruimte’, waar ook 9 personen kunnen plaatsnemen op de aldaar 
geplaatste vrijstaande stoelen. De personen voor deze ruimte zullen hiervoor de nieuwe 
ingang gebruiken. 
 
Hier onder is weergegeven hoe de verdeling over de kerkzaal en de Ontmoetingsruimte 
plaatsvindt. 
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De capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 
 
In het algemeen geldt: 

• voor iedere bezoeker dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Dit wordt bij 
aankomst duidelijk aangegeven door de coördinator die te herkennen is aan een 
geel hesje. 

• Er is gezorgd voor anderhalve meter afstand tussen de rijen d.m.v. tafels.  
• huisgenoten mogen bij elkaar zitten;  
• het maximum aantal bezoekers in het gebouw is beperkt tot 37. 
• het maximum aantal betreft het totaal aantal kerkgangers in het gebouw, dus 

inclusief het kerkelijk team van - bijvoorbeeld - koster, predikant, kerkelijk 
werker, organist, ambtsdragers enz.  
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stappen:  

1. De capaciteit van het gebouw in een anderhalvemeter-opstelling is 37 personen 
Eventuele uitloop van 4 personen die in de consistorekamer het rechtstreekse 
geluid van de dienst kunnen meemaken. 

2. Het aantal gemeenteleden dat zich kan aanmelden is 90% van de maximale 
capaciteit. Zo blijft er ruimte voor het verwelkomen van 3 onverwachte gasten. 

 
maximale capaciteit van 
kerkzaal 

 aanwezig kerkteam  maximaal 
uitnodigen 

90% i.v.m. gasten 

37  7  30 27 
 
3.2.2 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  
 
Normale capaciteit en aangepaste capaciteit van de kerkzalen. 
 
Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 

juli 
kerkzaal  100 zitplaatsen  max. 28 zitplaatsen 
Ontmoetingsruimte 30 zitplaatsen Max. 9 zitplaatsen 
Consistoriekamer Voorganger, ouderling, 

diaken, koster, organist 
Voorganger, ouderling, 
diaken, organist 
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4 Concrete uitwerking  
4.1 Gerelateerd aan het gebouw 
 
4.1.1 routing 

• Bij binnenkomst wordt bewust aandacht gevraagd voor uw gezondheid van 
mensen via een persoonlijke vraag;  

• Er wordt gecheckt of u zich heeft aangemeld en u wordt op de lijst afgevinkt. 
• De coördinator geeft uw plaats in de kerk aan. De voorganger geeft aan het 

einde van de dienst de volgorde van verlaten aan. Bij het verlaten gaat eerst de 
rechterhelft, via het middenpad en daarna de linkerhelft. Ieder verlaat de kerk 
door de zelfde deur als waardoor hij/zij is binnengekomen.  

 
binnenkomst van kerk en kerkzaal 

• De deuren zijn ruim voor de dienst geopend, zodat mensen geen deurklinken of 
klapdeuren hoeven aan te raken. 

• In het halletje bij binnenkomst staat op een tafeltje desinfecterend middel. 
• Van de garderobe kan geen gebruik gemaakt worden; uw jas kunt u op de lege 

stoel naast u neerleggen. 
• De coördinator wijst u uw plaats in de kerk aan. 

verlaten van de kerk 
• Na de dienst worden de deuren door de koster eerst geopend. Bij het verlaten 

gaat eerst de rechterhelft, via het middenpad en daarna de linkerhelft. Ieder 
verlaat de kerk door de zelfde deur als waardoor hij/zij is binnengekomen. 

• Buiten heeft iedereen de verplichting zich aan de normale anderhalvemeterregel 
te houden. 

 
4.1.2 garderobe 
Van de garderobe kan geen gebruik gemaakt worden. U kunt uw jas mee de kerk in 
nemen. 
 
4.1.3 parkeren 
Er zijn geen bijzondere aanwijzingen voor het parkeren.  
 
4.1.4 toiletgebruik  
Beperk het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum. In uitzonderingssituatie 
zijn toiletten beschikbaar. Meld u zich als u van het toilet gebruik heeft gemaakt, dan 
kan dit direct daarna gereinigd worden. 
 
4.1.5 ventileren  
Voor de dienst worden door de koster de deuren en ramen geopend, zodat de kerk goed 
geventileerd wordt. Tijdens de dienst worden de ramen gesloten om geen ongewenste 
luchtstroming te veroorzaken.  

4.1.6  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; 
• ventileer de ruimte door ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten. 
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4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 
 
4.2.1 Gebruik van de sacramenten 
 
avondmaal 
Bij het avondmaal wordt het brood door de voorganger gebroken en op kleine 
kartonnen bordjes gelegd (max. 40). De wijn wordt in kleine plastic bekertjes 
geschonken. Men komt per rij naar voren om brood te nemen. Daarna volgt hetzelfde 
tafereel voor de wijn. 
 
doop 
Bij een eventuele doop mag het beroep van predikant, als contactberoep beschouwd 
worden, zodat de voor de doop benodigde handelingen door de predikant mogen 
worden uitgevoerd als voorheen.  
 
4.2.2 Zang en muziek 
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. De zang wordt verzorgd door één of 
twee gemeenteleden die in een koor zingen. Dit wordt per dienst geregeld. 
 
4.2.3 Collecteren 
Collecteren gebeurt via de collecte-app givt, of men stort een bedrag op 
bankrekeningnummer NL35 RABO 0314 305033 of cash in de schaal bij de uitgang. 
Bij de laatste twee methoden wordt uw bijdrage over de drie collectes als volgt 
verdeeld: ¼, ¼, ½. 
 
4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 
De voorschriften van het RIVM geven het dringende advies gezamenlijk koffiedrinken 
achterwege te laten.  
Wij kiezen ervoor om deze mogelijkheid tot ontmoeting op gepaste afstand wel mogelijk 
te maken. Als het weer het toelaat, plaatsen wij na de dienst een serveerwagen voor de 
kerk. De koster schenkt u dan (met handschoenen aan) een door u gepakt kartonnen 
bekertje vol met koffie/thee. Melk, suiker en lepeltjes worden voorverpakt beschikbaar 
gesteld. Houdt u zich hierbij vooral aan het afstandsbeleid! 
 
4.3 Uitnodigingsbeleid 
U dient zich voor het bijwonen van een dienst aan te melden. Dit kan telefonisch op 
donderdag en vrijdag van 18.30 – 20.00 uur. U komt op een lijst te staan en bij 
betreden van de kerk wordt u daarop afgevinkt. De list wordt bewaard, zodat we 
kunnen zien wie wanneer is geweest. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan 
beschikbare plaatsen, dan wordt u dat telefonisch gemeld en krijgt u de week er op 
voorrang. 
 
4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 
Van gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid wordt verwacht dat zij zelf de 
afweging maken of kerkbezoek verantwoord is. 
 

4.4 taakomschrijvingen 
 
4.4.1 coördinatoren  
Voor iedere eredienst dienen een of meer coördinatoren (kosters) te worden aangesteld. 
Zij ontvangen mensen en wijzen ze hun plek. Ze zien verder toe op de getroffen 
maatregelen. Zij zijn herkenbaar door een geel hesje. 
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4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 
• Per viering is naast de voorganger een ouderling van dienst en een diaken 

aanwezig 
• Het consistoriegebed vindt plaats om 10 voor 10 in de consistoriekamer 
• De begroeting vindt niet plaats met een handdruk maar bijvoorbeeld een 

hoofdknik of namaste-beweging. 
 
4.4.3 techniek 
Hoe is de techniek georganiseerd 

• Beeld en geluid wordt door één persoon verzorgd  
• Bij binnenkomst wordt de apparatuur gedesinfecteerd  
• Aan het eind van de samenkomst wordt de technische apparatuur ontsmet 

door degene die het gebruikt heeft  
 

4.4.4 muzikanten 
Voor in de kerk staan twee microfoons die de zangers/zangeressen gebruiken; één links 
voorin de kerk en één bij de lessenaar. Deze zangers/zangeressen zitten op 
aangewezen plaatsen voor in de kerk. 
 
4.5 tijdschema 
Het schema van acties voor de voorbereiding van een dienst 
wanneer wat wie 
 zondag  
zondag 9:00 deuren van het gebouw open;  

ventileren 
koster 

 toiletten en deurklinken reinigen  
9:00u gastheren/vrouwen aanwezig gastheren/vrouwen 
9:00u techniek aanwezig technieker(s) 
9:00u Zangers/zangeressen aanwezig zanger(e)s 
10:00u aanvang dienst allen 
Ca 11:00 u afsluiting dienst allen 
 ventileren koster 
 reinigen: 

- stoelen en tafels 
- toiletten en deurklinken reinigen 

koster 

 reinigen mengtafel, microfoons, laptop techniekteam 
 zaal afsluiten – ramen  koster 
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5 besluitvorming en communicatie 
5.1 Besluitvorming  
Dit gebruiksplan dient door de kerkenraad te worden vastgesteld. Het moderamen van 
de Protestantse kerk Doetinchem bekrachtigt dit plan op 18 juni 2020. 
 
5.2 Communicatie 
Het gebruiksplan wordt kenbaar gemaakt in samenvatting in de Ontmoeting, het wordt 
gepubliceerd op de website www.pg-doetinchem.nl en hel ligt als papieren versie in de 
Slangenburgse kerk. 
De manier om te reserveren voor een plaats in de kerk tijdens een viering zal via 
Ontmoeting, via de zondagsbrief en via mond-tot-mondreclame duidelijk worden 
gemaakt. Verder geldt natuurlijk: 
 

• 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.  
• Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 
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6 overige bijeenkomsten, 
vergaderingen en bezoekwerk 

 
6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 
Het is goed om per activiteit na te gaan of het handig is die (al) te plannen. Daarom 
geldt bij alle activiteiten het volgende:  

• kunnen we de bijeenkomst uitstellen? Zo ja: dan kiezen we voor uitstellen;  
• is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: dan kiezen we voor digitaal; 
• zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Dan vergaderen 

we in een ruimte waar we de regels kunnen naleven. We richten de zaal zo in, 
dat deelnemers op tenminste anderhalve meter afstand van elkaar kunnen 
plaatsnemen.  

 
6.2 Bezoekwerk 
Als u bezocht wilt worden door onze wijkpredikant, aarzelt u dan niet om haar te bellen: 
06-43229677. Samen kunt u dan de afweging maken of een fysiek bezoek of een 
telefonisch contact gewenst is.  


