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Gemeente: GKV Middelburg 

Betreft gebouw: Kruiskerk, Klein Vlaanderen 75, Middelburg 

Versie: B 

Datum: 29-06-2020 

 

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 zie (www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol).  

Dit gebruiksplan is een uitwerking van dat protocol.  

 

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

aanleiding voor is. 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol/
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2 Algemene informatie 

2.1 Richtlijnen RIVM tot Kerkbezoek 

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.  

 

Wel/Niet bezoeken van de kerkdienst 

Mensen die binnen de risicogroepen vallen zoals aangegeven in de RIVM richtlijnen worden sterk 

afgeraden de kerkdiensten te bezoeken, bij binnenkomst wordt hier naar gevraagd, mocht het zo zijn 

dat er twijfels zijn, dan kan er een gesprek nodig zijn waarbij de toegang sterk afgeraden wordt. 

 

Voorkomen overschrijden maximaal aantal kerkgangers  

Kerkgangers dienen vooraf uitgenodigd en/of ingeschreven te zijn. Dit geld voor alle diensten. Te allen 

tijde dient de ‘anderhalve meter’ regel gehandhaafd te blijven. Via de website worden vakantiegasten 

gewezen op de online te volgen diensten. In principe is er geen plaats voor vakantiegasten in de 

kerkdiensten. 

 

3 Gebruik van het kerkgebouw 

3.1 Meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag  

Het kerkgebouw wordt voorlopig gebruikt voor de kerkdiensten van de Kruiskerk van 9:30 en 16:30 

uur. 

 

3.2 Gebruik kerkgebouw 

Het protocol gaat uit van de ‘anderhalve meter’ tussen bezoekers. Het kerkgebouw kan met in 

achtneming van de ‘anderhalve meter’ 100 bezoekers herbergen. (Gezinsleden kunnen bij elkaar 

zitten en hoeven deze afstand t.o.v. elkaar niet te handhaven). Het gebouw voldoet aan de richtlijnen 

die zijn gesteld. 

 

3.3 Plaatsing in de kerkzaal 

De kerkzaal heeft stoelen.  

 Rijen worden zo opgesteld dat ze minimaal anderhalve meter uit elkaar staan. 

 Wie als eerste binnenkomt (alleen of als gezin) gaat aan de rand van een rij zitten. 

 Vervolgens dienen 3 stoelen vrij gehouden te worden.  

 De volgende die aanschuift, gaat op de eerst beschikbare plek zitten en ook daarnaast 

worden weer drie stoelen vrijgehouden. 

 

(zie bijlage 1 voor plattegrond) 
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3.4 Capaciteit in een anderhalve meter situatie 

In het algemeen geldt: 

 Iedere bezoeker wordt een plaats gewezen door een herkenbare vrijwilliger. 

 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.  

 Het maximum aantal bezoekers in het gebouw is niet beperkt. Personen dienen de 

‘anderhalve meter’ regels te kunnen handhaven. Dit geldt voor de kerkgangers,  het kerkelijk 

team van koster, predikant, kerkelijk werker, organist, ambtsdragers, kinderen en 

medewerkers in de zalen. 

 

3.5 Faciliteiten normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik 

per 1 juni 

Aangepast gebruik 

per 1 juli 

KERK    

Kerkzaal 280 30 100 

Bovenzaal 20 Afgesloten 8 

Toilet 4 1 1 

Keuken 1 Afgesloten Afgesloten 

VOLDERIJLAAGTE    

Bovenzaal achter 1 Afgesloten Afgesloten 

Bovenzaal voor 1 Afgesloten Afgesloten 

Vergaderzaal 1 Afgesloten Afgesloten 

Keuken 2 Afgesloten Afgesloten 

Toilet 2 Afgesloten Afgesloten 

 

 

4 Praktische uitwerking  

4.1 Looproutes 

 De in- en uitgangen zijn binnen en buiten duidelijk gemarkeerd. 

 De garderobe is afgezet, de bezoekers dienen hun jassen mee te nemen in de kerkzaal.  

 Bij binnenkomst door de voor- of achterdeur worden bezoekers opgevangen door een 

vrijwilliger. Deze verwijst de bezoeker naar de kerkzaal.  

 In de kerkzaal staat een vrijwilliger om de bezoekers hun plaats te wijzen. De zaal wordt van 

voor naar achter gevuld met bezoekers. De bezoekers worden via pijlen op de grond en 

informatie op de beamer geïnstrueerd. 

 

4.2 Binnenkomst in kerk en kerkzaal 

 De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken. 

Indien nodig zullen deuren geopend worden door medewerkers. 

 Bij de ingangen staan statafels met daarop desinfectiemiddelen. 

4.3 Verlaten van de kerk 

 De vrijwilligers die verantwoordelijk waren voor het toewijzen van de zitplaatsen geven ook 

weer bij het verlaten de aanwijzingen. Het verlaten van de kerkzaal zal ook weer rij voor rij 

gebeuren. Te beginnen met rij het dichtst bij de uitgang(en). Op deze manier hoeft men niet 

dicht langs andere mensen te lopen.  

 De bezoekers worden verzocht om buiten geen sociale praatjes te houden om te voorkomen 

dat er groepsvorming ontstaat. 
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4.4 Gebruik van andere ruimte 

Richtlijn voor overige ruimten in of om de kerk dienen op de zelfde wijze te worden behandeld als de 

kerk zelf. Dat houdt in dat alles na gebruik gedesinfecteerd dient te worden en dat bezoekers min. 

anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden. Dit geldt ook voor de ruimte aan de 

Volderijlaagte.  

Gebruik voor kinderkerk en crèche wordt in de huidige situatie afgeraden; 

 Omdat anderhalve meter afstand tussen kinderen, oppas en ouders moeilijk te handhaven 

valt.  

 Omdat er op een zondag maar een zeer klein aantal kinderen in de kerk aanwezig zullen zijn 

zolang er maar 3 á 4 kringen uitgenodigd worden 

 Oplossingen worden onderzocht. Mogelijkheden zijn o.a. kinderen mee de kerk in, zelf met 

bekenden of familie wat regelen (met in ach name van de richtlijnen), kindermoment in de 

dienst zelf organiseren. Zodra hierover meer bekend is wordt er informatie verstrekt. 

 

4.5 Facilitaire zaken  

 Bij elke in/uitgang worden desinfecterende middelen aangeboden waar de bezoekers gebruik 

van kunnen maken bij in en uitgaan van de kerk 

 Toiletten zijn, in principe, niet beschikbaar. Alleen in geval van nood kan er gebruik worden 

gemaakt van het toilet. Na iedere dienst worden de toiletten gereinigd. 

 Koffie/thee drinken na de dienst zal niet worden gefaciliteerd  

 Alle spullen die door bezoekers voor, tijdens of na de dienst aangeraakt worden, dienen voor 

de volgende dienst ontsmet te worden. Hiervoor zullen vrijwilligers worden ingezet die in 

samenwerking met de koster dit gaan organiseren.   

 De deuren zullen bij het begin en einde van de dienst zoveel mogelijk open staan om te 

zorgen voor voldoende ventilatie. Daarnaast wordt tijdens die dienst ook gezorgd voor 

voldoende ventilatie. 

 Na de dienst zullen alle meubels, deuren worden gereinigd worden. De gebruikte 

geluidsapparatuur zal door het AVP zelf worden schoongemaakt 

 

4.6 Gerelateerd aan de samenkomst 

4.6.1 Zang en muziek 

Rekening houdend met de RIVM richtlijnen is gemeentezang niet mogelijk.  

 

4.6.2 Collecteren 

Het gebruik van de collectezakken is niet toegestaan, wel kan gebruik gemaakt worden van de digitale 

app “Tikkie”, zoals deze nu ook geprojecteerd wordt in de YouTube uitzending. Bij de ingangen zullen 

collecteschalen staan, zowel voor of na de dienst kan hier contant geld of collecte munten worden 

geschonken. Gelieve geen papiergeld hierin te doen!! Na afloop worden de schalen en het geld 

ontsmet. Let op, dit is een noodoplossing en wordt afgeraden! Aanbevolen wordt de collecte te 

schenken a.h.v. een “Tikkie” of over te maken op: IBAN: NL08 RABO 0335 0515 88 t.n.v: Diaconie 

Geref. Kerk Vrijgemaakt 

 

4.6.3 Muzikale begeleiding in de dienst 

Tijdens de eredienst is het toegestaan muziek te maken. Hierbij geldt dat er minimaal 3 meter afstand 

bewaard zal worden tussen de muzikanten en de bezoekers van de kerk. Dit geld ook voor een 

eventuele zanger of zangers van de muzikale begeleiding.  

Voor de muzikanten worden stoelen gereserveerd. 
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4.6.4 Bediening van de doop 

Doopdiensten zullen in de middagdienst plaatsvinden waarbij de doopouders familie, vrienden en 

bekenden kunnen uitnodigen en mede gemeenteleden tot een maximum van 80 personen. 

De predikant doopt zoals gebruikelijk maar met inachtneming van de hygiënische voorschriften 

(handen ontsmet, de dopeling wordt niet aangeraakt, ouders en voorganger staan op ruime afstand 

van elkaar e.a.) Voor de duur van de waterhandeling mag de anderhalve meter worden doorbroken. 

 

4.6.5 Heilig avondmaal 
Voor het vieren van het heilig avondmaal zijn een aantal specifieke zaken van toepassing. 

 

Brood en wijn zullen zo worden aangeboden dat kans op contactbesmetting is uitgesloten.  

Brood zal uit elkaar op een schaal worden gepresenteerd, wijn zal worden gepresenteerd in kleine 

glaasjes.  

 

De exacte invulling en planning van het heilig avondmaal zal bekend gemaakt worden via het 

Kruiskerk nieuws. kerkgangers uit de genodigde kringen én die het avondmaal mogen meevieren 

zullen speciaal worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Vanwege de maximale bezetting van 

100 personen zal het avondmaal verspreid worden over verschillende diensten om ieder die welkom is 

te kunnen bedienen.  

 

Voor diegene die niet aanwezig kunnen zijn omdat zij in de risicogroep vallen is er de mogelijkheid 

toch het Heilig Avondmaal mee te vieren. Daarvoor kent de Kruiskerk een regeling voor thuisviering. 

De manier waarop de uitvoering van de thuisviering in deze bijzondere situatie wordt vormgegeven zal 

in overleg met de wijkouderling worden afgesproken. 

 

4.7 Uitnodigingsbeleid 

De kringen hebben geïnventariseerd welke gemeenteleden de kerk zullen bezoeken. Op basis 

daarvan zullen de kringen uitgenodigd worden voor de kerkdienst. Hierbij wordt uitgegaan van een 

maximale bezetting van 80%. 

 

Het welkomstteam zal bij de entree de bekende RIVM-vragen stellen: bent u verkouden, hebt u 

koorts… etc. Bij een ‘ja’, wordt de kerkganger zeer sterk ontraden de kerkdienst te bezoeken. 

Bij aanwijsbare hooikoorts kan een uitzondering gemaakt worden. Er wordt hierbij wel sterk een 

beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de kerkganger(s) 

 

4.7.1 Uitnodiging 

Via het kruiskerknieuws worden elke week de kringen bekend gemaakt die welkom zijn in 1 van de 

kerkdiensten de betreffende zondag. Hiervoor zijn een aantal scenario’s uitgewerkt. Als blijkt dat in 1 

van de diensten structureel ruimte is voor extra bezoekers, kan eenvoudig overgeschakeld worden 

naar een ander scenario of andere indeling van de groep bezoekers. 
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4.8 Belangrijke functies 

4.8.1 Coördinatoren  

De koster fungeert als coördinator. Tijdens iedere dienst zullen een aantal vrijwilligers beschikbaar zijn 

om de koster te ondersteunen, de mensen welkom te heten en te begeleiden en tevens na de dienst 

assistentie verlenen bij het schoonmaken van het gebouw en het meubilair. Vrijwilligers worden door 

de koster geïnstrueerd. Zij zullen herkenbaar zijn aan een hesje. De koster houdt het overzicht en 

stuurt bij waar nodig. Voor het inzetten van de vrijwilligers wordt een rooster opgesteld en een 

instructie georganiseerd. 

 

4.8.2 Kerkenraad 

Voor het bijwonen van de erediensten door kerkenraadsleden is er een rooster beschikbaar dat 

aangeeft wie wanneer aanwezig zal zijn. 

De kerkraad zal gebruik maken van de kerkraadskamer met in achtneming van de anderhalve meter 

De trap zal met 1 persoon tegelijk worden gebruikt. 

 

4.8.3 Voorganger 

De voorganger maakt gebruikt van het spreekgestoelte. Hoewel  de anderhalve meter afstand tussen 

personen leidend blijft, kan een voorganger bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze 

afstand te handhaven. Het gaat concreet om avondmaal, dopen, bevestiging van ambtsdragers, 

huwelijks (in)zegening, inzegening bij belijdenis en ziekenzalving.  

De bijbelvoorlezer houdt zijn/haar bijbel vast of staat voor het spreekgestoelte.  

 

4.8.4 Techniek 

De medewerkers van het AVP team zitten achterin de kerk aan een lange tafel.  

Voor de inzet van het AVP team is een rooster beschikbaar dat aangeeft wie wanneer aanwezig zal 

zijn. 

4.9 Tijdschema 

Hieronder staat het schema van alle acties voor de voorbereiding van een dienst. Tevens ook de 

acties na afsluiting van de dienst. 

 

Wanneer Wat Wie 

 Zaterdag  

avond 
Ramen in de kerkzaal staan open om te 

ventileren 
Koster 

 Zondag  

Zondag 9:00 
Deuren van het gebouw open om te 

ventileren 
Koster 

 Toiletten en deurklinken reinigen  

9:00u 
Gastheren/vrouwen aanwezig 

Banners klaarzetten 
Gastheren/vrouwen 

9:00u Techniek aanwezig  

9:00u Muziekteam aanwezig  

9:30u Aanvang dienst  

10:45 Afsluiting dienst  

 Ventileren  

 

Reinigen: 

- stoelen en tafels 

- toiletten en deurklinken reinigen 

 

 Reinigen mengtafel, microfoons, laptop AVP team 

 Zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven open Koster 
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5 Besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  

Dit gebruiksplan is door de kerkraad vastgesteld in overleg met kerkbestuur en de koster.  

 

5.2 Communicatie 

Dit plan is beschikbaar op de website en zal via kruiskerkinfo (intern communicatiemiddel) 

gecommuniceerd worden naar de gemeenteleden. Daarnaast is het als hard copy in de kerk 

beschikbaar. 

 

Bij de voor en achterzijde de kerk komt een pamflet te hangen waarop toeristen uitgenodigd worden 

om, i.v.m. de coronaregels, de diensten online bij te wonen.  

 

 

6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

Hoewel het ernaar uitziet dat binnenkort weer meer activiteiten mogelijk zijn, is het 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 in overleg met de Koster. We richten de zaal zo in, 

dat deelnemers op tenminste anderhalve meter afstand van elkaar kunnen plaatsnemen. Er 

worden geen consumpties gebruikt. 

 

 

Voor afspraken over bezoekwerk verwijzen we naar de laatste versie van het Protocol erediensten en 

andere kerkelijke bijeenkomsten (www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol) 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol/


Binnenkomst  



Uitgaan 


