
Samenvatting gebruikersplan Kruiskerk 
Voor uitgebreide informatie kunt u het volledige plan raadplegen op de website 

 

Richtlijnen RIVM tot Kerkbezoek 

 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; 

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. 

 

Gebruik kerkgebouw 

In het algemeen geldt: 

 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten;  

 1,5 meter tussen bezoekers dient gehandhaafd te worden; 

 Het maximum aantal bezoekers in het gebouw is onbeperkt, personen dienen de ‘anderhalve 

meter’ regels te kunnen blijven uitvoeren. 

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.  

 De bezoekers worden via pijlen op de grond en/of informatie op de beamer geïnstrueerd. 

 

Binnenkomst in kerk en kerkzaal 

 De deuren zijn geopend, zodat bezoekers geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te 

raken. Indien nodig zullen deuren geopend worden door medewerkers of vrijwilligers 

 Bij de ingangen staan statafels met daarop desinfectiemiddelen. 

Verlaten van de kerk 

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

aanwijzingen bij het verlaten de aanwijzingen.  

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

dat er groepsvorming ontstaat. 

Facilitaire zaken  

 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  

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

Zang en muziek 

Rekening houdend met de RIVM richtlijnen is gemeentezang niet mogelijk.  

Collecteren 

Het gebruik van de collectezakken is niet toegestaan. Gebruik van de digitale app ‘Tikkie’ is wel 

mogelijk. Bij de ingangen zullen collecteschalen staan, zowel voor of na de dienst kan hier contant 

geld of collecte munten worden geschonken. 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 

 

Bediening van de doop en Heilig Avondmaal 

Dit zal mogelijk op een alternatieve manier worden gevierd, zie hiervoor het volledige gebruikersplan. 

 

Uitnodiging 
Via het kruiskerknieuws wordt aangegeven welke kringen welkom zijn in 1 van de kerkdiensten de 

betreffende zondag.  


