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Let op: Dit gebruiksplan is gebouw-specifiek. Elke gebouw heeft een eigen gebruiksplan.  
 
 
 
Gemeente: PG Joureca 
Betreft gebouw: Hobbe van Baerdt Tsjerke 
Versie: 1.0 
Datum: 12 juni 2020 
 
 
 
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 
gepubliceerd door de Protestantse kerk 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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1 Doel en functie van dit 
gebruiksplan  

 
1.1 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. 
 

1.2 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. 

1.3 Fasering 
• Vanaf 1 juli kunnen we de kerkdiensten opschalen naar een maximum van 

100 personen in het gebouw.  
 

1.4 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 blijven thuis, 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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2 Gebruik van het kerkgebouw 
 
 
2.1 Gebruik kerkzaal  
Het protocol gaat uit van de ‘anderhalve meter’ tussen bezoekers. Het maximumaantal 
van 100 personen is voorlopig inclusief eenieder die rond de bijeenkomst een rol 
vervult. 
 
2.1.1 Plaatsing in de kerkzaal 
Er zijn zoveel stoelen uit de kerkzaal weggehaald en plaatsen bestickerd in de banken 
dat er maximaal 100 personen kunnen zitten met een onderlinge afstand van minstens 
anderhalve meter. Aan de linker zijkant staan de stoelen niet allemaal op anderhalve 
meter: daar is plaats voor groepjes huisgenoten. De stoelen kunnen niet worden 
gekoppeld. Er wordt op toe gezien dat de onderlinge afstand tussen kerkgangers die 
geen huisgenoten zijn, te allen tijde minimaal anderhalve meter is. 
 
2.1.2 Capaciteit in een anderhalve meter situatie 

• Voor iedere bezoeker dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten.  
• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.  
• Er is een duidelijk reserveringsbeleid. 
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3 Concrete uitwerking  
 
3.1 Gerelateerd aan het gebouw 
 
3.1.1 Routing 

• Er wordt bij binnenkomst bewust aandacht gevraagd voor de gezondheid van 
mensen (bijv. via een banner, posters en/of een persoonlijke vraag);  

• Er wordt met linten aangegeven hoe mensen de kerk en kerkzaal binnenkomen 
en weer verlaten. Alleen de hoofingang aan de Midstraat wordt gebruikt.  

 
Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

• De hoofdingang aan de Midstraat en de binnendeuren zijn zo veel mogelijk 
geopend, zodat mensen geen deurklinken hoeven aan te raken. 

• Het desinfecterend middel staat in de ingangshal. 
• De kapstokken kunnen niet worden gebruikt.  
• Er staat een coördinator buiten, één in de ingangshal en één in de kerkzaal om 

iedereen te wijzen op de maatregelen. 

Verlaten van de kerk 
• Per rij stoelen verlaten de kerkgangers de kerkzaal door de uitgang aan de 

Torenstraat en gaan rechtstreeks naar buiten; 
• Er kan eventueel gecollecteerd worden bij de uitgang met een lange “pong” of 

een schaal. 

 
3.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 
Kerkgangers dienen direct de kerkzaal binnengaan en niet buiten op het pleintje voor de 
kerk of in de ontvangsthal groeperen. Buiten bij de hoofdingang wordt de anderhalve 
meter met tape op de grond aangegeven. Binnen hangen posters met de 
Coronamaatregelen en op de vloer zitten eenzelfde soort stickers.  
 
3.1.3 Garderobe 
De garderobe wordt niet gebruikt. Kerkgangers nemen hun jas mee naar binnen en 
kunnen die aan hun stoel of op de vloer leggen  
 
3.1.4 Parkeren 
Er wordt geadviseerd om één lege parkeerplek tussen twee geparkeerde auto’s vrij te 
laten. Ook in en bij de fietsenberging is het advies om minstens één meter ruimte 
tussen de geplaatste fietsen aan te houden.  
 
3.1.5 Toiletgebruik  
Het bezoek aan het toilet in de kerk dient tot een minimum te worden beperkt, door 
mensen te stimuleren om thuis naar de wc te gaan. In uitzonderingssituatie zijn de 
toiletten beschikbaar. De gebruiker moet zich bij de koster melden en na zijn/haar 
toiletbezoek worden deurklinken, toiletbrillen en kranen ontsmet. De toiletgebruiker 
dient na het toiletbezoek zijn handen weer te ontsmetten. 
 
3.1.6 Reinigen en ventileren 
De mechanische ventilatie van het kerkgebouw staat aan. Na de dienst worden 
zitplaatsen, deurkrukken, het orgel en de lessenaar in het liturgisch centrum gereinigd. 
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3.2 Gerelateerd aan de samenkomst 
 
3.2.1 Gebruik van de sacramenten 
Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moeten kerkenraden op 
verantwoorde wijze hun eigen keuzes maken. Dat gaat gepaard met enkele 
fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de 
praktische mogelijkheden. 
We verwijzen hiervoor naar https://cgk.nl/doop-en-avondmaal waar aan de bezinning 
aandacht wordt gegeven met concrete aanwijzingen voor de praktijk. 
 
Avondmaal 
Voorlopig is er geen fysieke avondmaalsviering. De toekomstige ontwikkelingen kunnen 
daar verandering in brengen. 
 
Doop 
Voorlopig is er geen fysieke doopbediening. De toekomstige ontwikkelingen kunnen 
daar verandering in brengen. 
 
3.2.2 Zang en muziek 
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. De volgens de liturgie te zingen 
liederen kunnen op de beamerschermen worden afgespeeld door middel van het gebruik 
van YouTube, eigen opnamen of anderszins óf door één of meer zangers/zangeressen 
en het orgel of een klein muziekteam met maximaal drie zangers die op minimaal drie 
meter van de anderen staan. 
 
3.2.3 Collecteren 
Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Een goed alternatief is het gebruik van 
een collecte-app. Op de website wordt aangegeven hoe er gegeven kan worden (zie 
4.1.1). 
 
3.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 
Gelet op de voorschriften van het RIVM is er geen koffiedrinken na de dienst.  
 
3.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 
In overleg met de leiding van de kinderoppas en de kindernevendienst kunnen op 
termijn kinderen mee naar de kerk komen en apart worden opgevangen. 
 
3.3 Uitnodigingsbeleid 

• Er wordt op papier een uitleg bij alle gemeenteleden bezorgd. Daarin wordt 
aangegeven op welke manier er zal worden uitgenodigd tot het bijwonen van 
een fysieke kerkdienst en worden de specifieke Corona-maatregelen nog eens 
uitgelegd. (zie bijlage-1) 

• Gemeenteleden kunnen tot de donderdag vóór de kerkdienst tot 18.00 uur 
telefonisch of via de mail een plaats reserveren. 

• Op de vrijdag daarna wordt een lijst gemaakt van gemeenteleden die zullen 
worden uitgenodigd. Dat gebeurt op volgorde van de binnenkomst van de 
reserveringen. 

• Als er meer dan 90 mensen een plaats reserveren wordt het aantal mensen dat 
niet op de lijst terecht is gekomen, uitgenodigd voor de dienst van de zondag 
daarna. 

 
3.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

• Er is voor ná 1 juli nog geen richtlijn voor bepaalde leeftijdsgroepen of 
andere kwetsbare kerkgangers;  

https://cgk.nl/doop-en-avondmaal
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• Kerkgangers kunnen niet anders gehaald en gebracht worden dan alleen 
door de eigen huisgenoten. 

 

3.4 Taakomschrijvingen 
 
3.4.1 Coördinatoren  
Voor iedere eredienst worden minimaal drie coördinatoren aangesteld. Dat zijn meestal 
de ouderling, de diaken en de koster. De koster is de hoofdcoördinator. De 
coördinatoren ontvangen mensen en wijzen ze hun plek. Ze zien verder toe op de 
getroffen maatregelen. 
De coördinatoren zijn herkenbaar aan een rood hesje met de tekst “Houd moed, heb 
lief”. 
 
3.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger 

• Er is naast de voorganger één ouderling en één diaken aanwezig. 
• Het consistoriegebed vindt plaats in zaal 1; 
• Geen handdruk maar een hoofdknik. 

 
3.4.3 Techniek 
De diensten worden in beeld en geluid opgenomen en op YouTube gestreamd. De 
bedieners van de apparatuur houden rekening met de anderhalve meter maatregel en 
de apparatuur die bediend wordt, wordt na elke kerkdienst gereinigd. 

 
3.5 Tijdschema 
 
Wanneer Wat Wie 
 Zaterdag  
Avond Ramen in de kerkzaal staan open om te 

ventileren 
Koster 

 Zondag  
Zondag 8.30 
uur 

Deuren van het gebouw open;  
Ventileren 

Koster 

 Toiletten en deurklinken reinigen  
8.45 uur Coördinatoren aanwezig; 

Alles wordt klaargezet 
Coördinatoren 

9:00u Techniek is aanwezig  
9:00u Muziek-/zangteam is aanwezig  
9:30u Aanvang dienst De zijingang gaat op 

slot. 
Ca. 10:30 Afsluiting dienst  
 Ventileren  
 Reinigen: 

- stoelen en tafels 
- toiletten en deurklinken 

 

 Reinigen mengtafel, microfoons, laptop Techniekteam 
 Zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 

open 
Koster 
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4 Besluitvorming en 
communicatie 

4.1 Besluitvorming  
Dit gebruiksplan dient door de kerkenraad te worden vastgesteld. Dat zal gebeuren via 
een digitale raadpleging op uiterlijk 25-06-2020.  
 
4.2 Communicatie 
Dit Gebruiksplan wordt op de website geplaatst en kan ook op verzoek worden 
toegezonden. In de jachthaven komt een poster te hangen met daarop de begintijd van 
de dienst en de vermelding van de website waarop de dienst is te volgen. In verband 
met het reserveringsbeleid is het niet mogelijk om ongenodigd de diensten bij te 
wonen. Via een mailing aan alle gemeenteleden wordt ook gewezen op het op de 
website aanwezig zijn van het Gebruiksplan. In kerkblad en nieuwsbrieven worden 
nogmaals de algemene richtlijnen gepubliceerd: 
 

• 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. 
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5 Overige bijeenkomsten, 
vergaderingen en bezoekwerk 

 
5.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

• Als een fysieke bijeenkomst niet strikt noodzakelijk wordt die voorlopig niet 
gehouden. 

• Indien nodig zal er digitaal worden vergaderd. 
• Als er toch zwaarwegende redenen zijn om elkaar fysiek te ontmoeten, dan 

wordt er vergaderd in een ruimte waar de regels kunnen worden nageleefd. De 
zaal wordt zo ingericht, dat deelnemers op tenminste anderhalve meter afstand 
van elkaar kunnen plaatsnemen. Consumpties worden niet uitgeserveerd, maar 
staan klaar in kannen e.d. 

 
5.2 Bezoekwerk 

• Nu de maatregelen versoepeld worden kan het bezoekwerk voorzichtig weer 
worden opgepakt.  

• Bezoek vanuit de gemeente aan elkaar is mogelijk, met inachtneming van de 
volgende aspecten: 

• Houd u aan de regels van de overheid: geen fysiek contact, houdt 1,5 meter 
afstand, gebruik een papieren zakdoek, etc. 

• Overleg met het gemeentelid welke vorm van ontmoeting de voorkeur heeft; 
Uiteraard blijft gelden dat mensen bij ziekteverschijnselen thuisblijven; 

• Gebruik geen consumpties; 
• Desinfecteer de handen voor en na het bezoek. 
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BIJLAGE-1 
 
 
Aan alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Joureca 
 
We mogen weer naar de kerk! 
 
Zoals u waarschijnlijk hebt gehoord en gelezen, mogen er vanaf 1 juli a.s. 
weer kerkdiensten worden georganiseerd met maximaal 100 aanwezigen.  
 
Ook wij willen graag die diensten gaan organiseren. Zondag 5 juli zal dan 
de eerste fysieke dienst zijn in deze Coronatijd. Er is daarvoor een 
uitgebreid “Gebruiksplan” voor zowel De Oerdracht als de Hobbe van Baerdt 
Tsjerke geschreven (te bekijken op onze website en op verzoek via mail 
beschikbaar). De diensten blijven voorlopig alleen in De Oerdracht. 
 
Omdat er in totaal slechts 100 mensen aanwezig mogen zijn, moeten 
gemeenteleden zich elke week aanmelden om de dienst van de 
eerstvolgende zondag bij te wonen. Predikant, ouderling, diaken, koster, 
organist, technici en lector tellen ook mee en daardoor kunnen er maximaal 
90 andere gemeenteleden een dienst bijwonen. 
 
De aanmelding kan op twee manieren gedaan worden: per e-mail 
(scriba1@pgjoure.nl) of telefonisch (0513411525). Die aanmeldingen 
moeten telkens vóór 18.00 uur op de donderdag van de betreffende week 
worden gedaan. Naam/namen, adres, tel.nr. en e-mail adres vermelden. 
 
In volgorde van binnenkomst worden de eerste 90 gemeenteleden dan op 
de vrijdag daarna uitgenodigd om de dienst bij te wonen. Als er zich meer 
dan 90 personen hebben aangemeld, worden die gemeenteleden 
uitgenodigd voor de dienst van de week daarna, waardoor er dan natuurlijk 
minder nieuwe aanmeldingen kunnen worden gehonoreerd. 
Bent u ziek of verkouden dan blijft u thuis, samen met uw eventuele 
huisgenoten. 
 
In de kerk hebben wij alle nodige maatregelen getroffen om corona-proof 
de diensten te laten verlopen. Enkele voorbeelden uit het “Gebruiksplan”: 
 

- Alleen de hoofdingang aan de Midstraat kan worden gebruikt. 
- De garderobe is niet beschikbaar: eventuele jassen moeten dus 

meegenomen worden in de kerkzaal. 
- Er staan ontsmettingsmiddelen klaar. 
- Er staan mensen klaar die u begeleiden in de hal en in de kerkzaal; 

ze zijn herkenbaar aan rode hesjes. 
- Er wordt niet gezongen in de dienst. 
- Er wordt niet gecollecteerd tijdens de dienst. 
- Het verlaten van de kerkzaal zal rij voor rij gebeuren. 

mailto:scriba1@pgjoure.nl
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- De toiletten zijn in principe niet beschikbaar; alleen in noodgevallen 
kan er gebruik van worden gemaakt: de koster moet daarvan dan op 
de hoogte worden gesteld. 

- Er is geen koffiedrinken na de dienst. 
- De diensten worden ook na 1 juli live uitgezonden, zoals dat nu al het 

geval is. 
 
Graag tot ziens in De Hobbe van Baerdt Tsjerke! 
 
 
(Namens de kerkenraad: Sabe Kracht – scriba) 
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