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Gebruiksplan  
 
Locatie: Nieuw Perspectief 

 
 
 
 
 
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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Inleiding 
 
Medio mei 2020 heeft de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland een 
protocol opgesteld om gefaseerd het gebruik van het kerkgebouw als plaats van 
samenkomst weer mogelijk te maken. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad.  
Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten – zoals erediensten – hervat, moet er een 
gebruiksplan worden opgesteld. Dit gebruiksplan is een lokale en op ons kerkgebouw 
toegespitste praktische invulling. Het landelijke PKN-protocol biedt hiervoor een belangrijk 
handvat, tegelijkertijd is het niet allesomvattend. Daarom is het gebruik van gezond verstand 
van even groot belang. 
Het gebruiksplan is beschikbaar voor alle gemeenteleden en ligt ter inzage in de kerk. Het 
blijft actief zolang het landelijke PKN-protocol dat voorschrijft. De meest recente versie is 
beschikbaar via de website van de kerk of op te vragen bij de scriba.  
Voor alle activiteiten geldt dat we de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, 
kwetsbare personen e.d. in acht nemen. 
 
De kerkenraad  
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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 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 

personen gehouden worden. We hebben ervoor gekozen om op 21 juni 2020 te 

starten met maximaal 30 aanwezigen en 30 te blijven hanteren tot 1 augustus.  

 Vanaf 1 augustus schalen we de kerkdiensten langzamerhand op al naar gelang de 

ervaringen in voorgaande weken, mede gebaseerd op het aantal veilige 

zitplaatsen. Vanaf 30 augustus zijn maximaal 60 aanwezigen toegestaan. 

 
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 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 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  

zullen actualiseren. 
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2. De eredienst  
 
Voor en na de kerkdienst:  

 
2.1 Elke zondag vindt er één eredienst plaats die om 9.30 uur begint. 

  
2.2 Voor iedere viering worden 2 ambtsdragers/coördinatoren ingeroosterd door de 

scriba. Deze coördinatoren samen met de koster zien toe op het naleven van de 
maatregelen die getroffen zijn. De coördinatoren (F1, F2 en F3) zijn herkenbaar aan 
een naambadge. Zij geven aan waar mensen mogen zitten of lopen. Voorlopig levert 
de kerkenraad deze coördinatoren. De verantwoordelijkheid van de kerk begint bij het 
betreden van het terrein van Nieuw Perspectief; er is geen parkeerbeleid en geen 
parkeerbegeleiding. Op het terrein dient een ieder 1,5 meter afstand te houden tot 
andere personen (kerkgangers en dienstdoende vrijwilligers). 
Coördinator F4 zorgt eventueel voor opvang en begeleiding van een gastpredikant. 

 
2.3 Bij de ingang van de kerk worden de mensen begroet en informeert coördinator F1 

naar de gezondheid middels een drietal vragen die op een bord in de hal staan:  
1. Bent u gezond? 
2. Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen:  
 neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?  
3. Heeft u een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?  

Als op vraag 1 het antwoord ‘nee’ of op vraag 2 c.q. vraag 3 ‘ja’ is, dan mag u de kerk 
niet bezoeken.  

 
2.4 Wel/niet bezoeken van de kerk: Leden en gasten van onze gemeente kunnen de 

kerkdienst bezoeken tenzij er op gezondheidsvraag 1 met ‘nee’ en/of vraag 2 met ‘ja’ 
en/of vraag 3 met ‘ja’ is geantwoord. Daarnaast wordt kerkbezoek afgeraden voor 
mensen met bijv. chronische luchtwegproblemen, longproblemen of chronische 
hartproblemen waarvoor men onder behandeling van een specialist staat. Hierin moet 
elk lid een eigen afweging maken.  

 
2.5 Het aantal kerkgangers dat aanwezig mag zijn is beperkt. We hebben ervoor gekozen 

om op 21 juni 2020 te starten met maximaal 30 aanwezigen en 30 te blijven hanteren 
tot 1 augustus. Het betreft hier het totaal aantal personen in het gebouw, dus inclusief 
koster, organist, beamteamlid, predikant en ambtsdragers. Vanaf 1 augustus schalen 
we de maximale aantallen langzamerhand op al naar gelang de ervaringen in 
voorgaande weken, mede gebaseerd op het aantal veilige zitplaatsen. 

 
2.6 Het gemiddelde bezoekersaantal in Nieuw Perspectief is ’s zondags 118 personen, 

terwijl de capaciteit circa 250 personen bedraagt. Met de 1,5 meter maatregel blijft er 
een capaciteit over van 25%, voor ons is dat circa 60 personen. Rekening houdend met 
echtparen en gezinnen die wel bij elkaar kunnen zitten, gaan we er van uit dat dit in de 
praktijk maximaal 60 personen zullen zijn. 
Vanaf 30 augustus hanteren we een maximaal 60 aanwezigen. 

 
2.7 De eerste diensten willen we gebruiken we om alle procedures te testen. Direct na 

afloop van deze diensten zal dit gebruiksplan geëvalueerd en evt. aangepast worden.  
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2.8 Reserveringssysteem: omdat het maximum aantal kerkgangers beperkt is, is het 
werken met een reserveringssysteem verplicht. Gemeenteleden kunnen zich voor de 
diensten tm 30 augustus 2020 aanmelden via een formulier dat in de week van 8 juni 
bij iedereen thuis is bezorgd. Aanmelding voor de diensten vanaf september kan via 
een formulier dat in ons kerkblad Twalûd zal worden opgenomen. Op de vrijdag 
voorafgaand aan de betreffende zondag krijgen gemeenteleden die uitgenodigd 
worden een schriftelijke bevestiging dat men die zondag welkom is. Bij eventuele over-
inschrijving wordt geen rekening gehouden met volgorde van binnenkomst, maar wel 
met toewijzing van vorige zondagen. Zo nodig wordt er geloot. De bevestiging dient 
men mee te nemen naar de kerk naar de kerk, om de toegang en controle zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. De coördinatoren beschikken over een lijst met toe te laten 
personen. Coördinator F2 controleert de bevestiging van de uitnodiging en vinkt de 
bezoekers af. Coördinator F3 begeleidt de mensen naar kerkzaal, waar ze een plaats 
toegewezen krijgen (vullen van voor naar achter). 
Vanaf juli 2020 zijn actuele aanmeldformulieren in het kerkblad Twalûd opgenomen. 

 
2.9 Na aftrek van predikant, koster, dienstdoend ouderling en diaken, organist en de 

beamerbediening kunnen er vanaf 21 juni tm 26 juli wekelijks maximaal 24 leden 
worden uitgenodigd. Op zondagmorgen is er voor de coördinatoren een lijst 
beschikbaar met de mensen die zijn geaccepteerd via het reserveringssysteem. 
Eventuele overgebleven beschikbare stoelen (’stoel van Elia’) kunnen worden 
toegewezen door de coördinatoren aan onverwachte gasten (rekening houdend met 
de op dat moment afgesproken geldende limiet). 

 
2.10 Binnenkomst van het kerkgebouw: wij gebruiken bij binnenkomst alleen noordelijke 

deur (rechts) van de hoofdingang. De zij-uitgang bij het jeugdhonk is alleen 
beschikbaar als uitgang. Wanneer meerdere leden tegelijk aankomen, zal men buiten 
moeten wachten totdat een coördinator aangeeft dat men binnen kan komen. Er 
worden buiten pilonnen geplaatst of andere maatregelen getroffen om ook tijdens het 
wachten voldoende afstand te kunnen houden. Coördinator F1 houdt hier toezicht op. 

 
2.11 Na de dienst verlaten de kerkgangers de kerkzaal op aanwijzing van coördinator F3 in 

omgekeerde volgorde (achterin beginnen). De looproute is om de keuken heen en via 
de uitgang bij het jeugdhonk het gebouw verlaten. Coördinator F2 houdt toezicht op 
de handhaving van 1,5 meter afstand. 

 
2.12 Persoonlijke bescherming: bij de ingang staan desinfecterende middelen, die 

‘verplicht’ gebruikt moeten worden. Coördinator F1 wijst op verplicht handen 
desinfecteren, coördinator F2 houdt hier toezicht op. Kerkgangers wordt gevraagd 
toiletbezoek tot een minimum te beperken. In uitzonderingssituaties alleen het 
invalidentoilet beschikbaar. Er worden geen mondmaskers aangeboden, indien 
gewenst moet men deze zelf meebrengen.  

 
2.13 De garderobe is niet toegankelijk. Kerkgangers dienen de jassen mee te nemen naar 

binnen. 
 

2.14 De kerkauto is voorlopig niet beschikbaar. 
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2.15 Koffiedrinken en ontmoeting na afloop: koffiedrinken is nog niet mogelijk. Na afloop 
van de kerkdienst verlaten we op aangeven van de coördinatoren direct het gebouw. 
Update: vanaf 23 augustus is koffiedrinken na de dienst weer mogelijk, rekening 
houdend met de RIVM richtlijnen: blijven zitten en op 1,5 meter afstand. 

 
2.16 Gebruik overige ruimtes: de consistorie is beschikbaar rondom de kerkdiensten, de 

overige ruimtes zijn dan gesloten. Door de week zijn zaal A en zaal B beschikbaar als 
vergaderruimte voor kerkenraad, college van diakenen, college van kerkrentmeesters 
en andere commissies. Zaal C, het jeugdhonk, de keuken en de dames- en heren-
toiletten in de garderobe zijn niet toegankelijk. 
 

2.17 Het reinigingsplan voor het kerkgebouw en de nevenruimtes is als volgt. 
 

 
De schoonmaak kan door de koster/beheerder worden gedelegeerd aan andere 
gemeenteleden mits ze daarvoor passende instructies hebben gekregen.  
In de kerkzaal worden de stoelen, deurklinken, lessenaar en microfoons voor elke dienst 
gereinigd. De organisten maken zelf het orgel voor gebruik schoon. De beamerbediener 
reinigt zelf de laptop en aan-/uitknop van de schermen.  
De schoonmaakwerkzaamheden worden vastgelegd in een logboek. 

 
2.18 Gebruik toiletten: de dames- en herentoiletten in de garderobe zijn niet beschikbaar, 

alleen het invalidentoilet is toegankelijk. Aan gemeenteleden wordt gevraagd om het 
bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum te beperken. Toiletten worden 
schoongemaakt volgens het reinigingsplan. Extra hygiënedoekjes zijn beschikbaar die 
bezoekers kunnen gebruiken voor deurklinken en toiletbrillen. Als we opschalen naar 
hogere aantallen personen, zal een deel van de reguliere toiletten worden geopend. 

Ruimte Frequentie Door wie Opmerking 

Kerkzaal 2x per week schoonmaakploeg voor en na dienst

Galerij - afgesloten 

Hal variabel schoonmaakploeg na gebruik 

Zaal A en B variabel schoonmaakploeg na gebruik 

Zaal C + jeugdhonk - afgesloten 

Keuken + berging variabel schoonmaakploeg na gebruik 

Consistorie minimaal 2x per week schoonmaakploeg na gebruik 

Invalidentoilet minimaal 2x per week schoonmaakploeg voor en na dienst 

Overige toiletten - afgesloten 

Garderobe - afgesloten 

Overige ruimtes - afgesloten 
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3. De kerkzaal 
 
De volgende uitgangspunten zijn gebruikt bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal:  
 
3.1 Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. Dit is 

gedaan door een groot gedeelte van de stoelen te verwijderen uit de kerkzaal.  
 
3.2 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Onder huisgenoten verstaat het RIVM 

echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders 
en kinderen, voor zover zij op één adres wonen. 

 
3.3 De coördinator(en) zien toe op de maatregelen die getroffen zijn en geven desgewenst 

aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen.  
 
3.4 Een coördinator is beschikbaar om mensen te begeleiden naar een zitplaats. De 

kerkzaal wordt zoveel als mogelijk ‘van voor naar achter’ gevuld.  
 
3.5 Het verlaten van het kerkgebouw wordt ook begeleid door de coördinator(en). De 

mensen die het dichtst bij de uitgang zitten gaan als eerste weg. De looproute is om de 
keuken heen en via de uitgang bij het jeugdhonk het gebouw verlaten. 

 
3.6 De kerkzaal, inclusief de deurklinken, lessenaars, preekstoel, microfoons en stoelen  

worden gereinigd volgens het reinigingsplan.  
 
3.7 De kerkzaal wordt optimaal geventileerd door ramen en deuren zoveel mogelijk open 

te zetten.  
 
3.8 In de kerkzaal staan evenveel stoelen als er gemeenteleden voor de betreffende 

zondag zijn uitgenodigd. De opstelling in de kerkzaal is bij 30 personen staat op de 
volgende pagina. De opstelling bij 60 personen is naar analogie. 
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3.9 Tijdschema: in onderstaand schema zijn de acties vermeld ter voorbereiding en 

afsluiting van een dienst.  
 

  
 
 

wanneer wat wie

zaterdag

avond ramen in de kerkzaal staan open om te 

ventileren

koster

zondag

9 uur buitendeuren en deuren kerkzaal open 

om te ventileren

koster

invalidentoilet en deurklinken reinigen

9 uur coördinatoren/ambtsdragers aanwezig 

en materialen klaarzetten

coödinatoren/ 

ambtsdragers

9.15 uur organist en beamteamlid aanwezig

9.30 uur aanvang dienst

10.30 uur afsluiting dienst

10.30 uur orgel en piano reinigen organist

10.45 uur kerkzaal ventileren koster

stoelen, tafels, toilet,deurklinken en 

materialen liturgietafel reinigen

koster

10.45 uur geluidsinstallatie en microfoons 

reinigen

koster

10.45 uur laptop en schermbediening reinigen beamteamlid

kerkzaal afsluiten - ramen blijven open koster
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4. De kerkdienst 
 
In en rond de kerkdienst is er nog aan aantal aspecten waarmee rekening gehouden dient te 
worden, zoals: 
 
4.1 Predikant en dienstdoende ambtsdragers komen samen in de consistorie. 

En worden geen handen gegeven, volstaan wordt met een hoofdknik en een hand op 
de borst. 
 

4.2 Muzikale medewerking: wanneer muzikanten/koorleden medewerking verlenen aan 
de dienst, houden zij ook voldoende afstand tot de organist en andere gemeenteleden.  

 
4.3 De losse microfoon op een standaard wordt alleen door een ouderling/diaken gebruikt 

voor de algemene en diaconale afkondigingen.  
 
4.4 De liturgietafel-microfoon en de kansel-microfoon worden alleen door de predikant 

gebruikt; het gebruik van een headset wordt aanbevolen. 
 
4.5 Kinderoppas is onder de huidige omstandigheden niet verantwoord te organiseren. 
 
4.6 Jong Perspectief: in deze periode zijn de kinderen van harte welkom om de kerkdienst 

bij te wonen, maar er zal geen aparte kinderdienst worden gehouden. Wel zal er elke 
zondag voor de kinderen een pakketje met ‘werkjes’ klaar liggen om tijdens de dienst 
mee bezig te kunnen zijn. 

 Update: vanaf 30 augustus wordt er gezocht naar mogelijkheden om Jong Perspectief 
weer op een veilige en verantwoorde manier weer te organiseren. 

 
4.7 Zingen tijdens vieringen: gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk, omdat het 

een bron van besmetting lijkt te zijn. Het ministerie van VWS doet daar onderzoek 
naar. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, wordt gemeentezang afgeraden. 

 Een klein koortje, bestaande uit enkele vaste gemeenteleden, kan in plaats daarvan 
muzikale ondersteuning geven. Zij houden tijdens het zingen een ruime afstand tot de 
overige gemeenteleden. De gemeenteleden kunnen de lieden eventueel mee neuriën.  
In overleg met de predikant kan daarnaast gekozen worden voor muziek vanaf CD, via 
internet, gastmuzikanten of het declameren van een liedtekst.  
Update: De kerkrentmeesters hebben op basis van een door de PKN geadviseerde rekentool 
het risico van samenzang in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat vooral vanwege het gebrek aan 
voldoende ventilatiemogelijkheden in Nieuw Perspectief en de hoge gemiddelde leeftijd van 
de kerkgangers samenzang te risicovol is en dus niet toegestaan kan worden. 

 
4.8 Collectes: het gebruik van doorgeefzakken of lange collectestokken is niet mogelijk. 

Geadviseerd wordt om via de bank te betalen en deze methode heeft de voorkeur. 
Voor wie dat niet mogelijk is plaatsen we bij de uitgang 2 collecteschalen, één voor de 
diaconie en één voor de kerk. Het geld wordt 1 keer geteld en eens per maand gestort. 
 

4.9 Kerkplein en hal: kerkgangers dienen direct de kerkzaal binnen te gaan en niet buiten 
op het plein of in de hal (sociaal) te groeperen. 
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5 Bijzondere vieringen 


5.1 Avondmaal vieren we voorlopig niet. Zodra daar weer toe besloten wordt, zal de wijn 
en de druivensap worden aangeboden in kleine bekertje en kan men het brood  
afnemen van een schaal. 

 Update: vanaf 1 november zal weer Heilig Avondmaal worden gevierd. 
 

5.2 Het avondmaal in Bennema State wordt voorlopig niet gehouden vanwege de 
kwetsbaarheid van de bewoners.  
 

5.3 Een eventuele doop zal, in overleg met de doopouders, voorlopig worden uitgesteld.  
Update: vanaf 30 augustus kan er weer gedoopt worden. 

 
5.4 Zegenen kan alleen plaatsvinden op anderhalve meter afstand. Handoplegging is niet 

mogelijk.  
Update: vanaf 30 augustus is zegenen via handoplegging weer mogelijk. 
 

5.5 Overige diensten als huwelijksdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/of 
kerkenraadsleden of rouwdiensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals 
eerder beschreven. Het vermijden van lichamelijk contact is extra belangrijk. Dat 
betekent feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking en zegenen op anderhalve 
meter afstand.  

 
5.6 Bij een rouwdienst worden de aanwijzingen van de uitvaartleider gevolgd. Hij/zij is via 

de uitvaartbranche geïnformeerd. Het maximaal aantal aanwezigen is voorlopig 30. 
Update: vanaf 30 augustus zijn maximaal 60 aanwezigen toegestaan. 
Koffiedrinken bij begrafenissen wordt toegestaan voor een beperkte groep van naaste 
familie en gasten van ver; maximaal aantal bepalen in overleg met de nabestaanden 
(richtlijn is zo’n 30 à 40); verplichte registratie contactgegevens en 1,5 meter afstand. 
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6 Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten 


6.1 Verhuur van de kerkzaal en andere ruimtes aan koren is niet mogelijk.  
 Met externe huurders zijn afspraken gemaakt om voorlopig af te zien van het gebruik 

van kerkelijke ruimtes en apparatuur, tot nader bericht volgt. 
 Update: verhuur van gebouwen is van 20 augustus weer mogelijk na inlevering en 

goedkeuring van een gebruiksplan voor de betreffende activiteit. 
 
6.2 De voortgang van het gemeentewerk wordt gedaan door het moderamen en de 

kerkenraad. Het moderamen, de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters, het 
college van diakenen en commissies kunnen vanaf 1 juni indien gewenst weer fysiek 
vergaderen. Het advies is om dat in de hal van de kerk of de kerkzaal te doen, omdat 
daar de maatregelen rondom hygiëne genoemd in dit gebruiksplan gelden. 
  

6.3 Het sociaal eetcafé en de ZWO-winkel zijn gesloten. 
Update: vanaf 20 augustus heeft het bestuur van het sociaal eetcafé de ruimte om op 
kleine schaal maaltijden aan te bieden, na inlevering en goedkeuring gebruiksplan. 

 
6.4 De jeugdclubs kunnen pas starten als ook hiervoor een gebruiksplan is opgesteld c.q. 

de richtlijnen in dit voorliggende gebruiksplan zijn opgenomen. 
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7   Zalen: normale en aangepaste capaciteit 
 

   

Zaal Normaal gebruik
Aangepast gebruik 

juni tm augustus

Aangepast gebruik 

bij opschaling

kerkzaal 250 personen 30 zitplaatsen max 60 zitplaatsen

galerij 50 personen galerij gesloten galerij gesloten

hal 80 personen 20 personen 20 personen

consistorie 8 personen 3 personen 3 personen

zaal A 20 personen 5 personen 5 personen

zaal B 30 personen 7 personen 7 personen

zaal C 30 personen 7 personen 7 personen
jeugdhonk 20 personen 5 personen 5 personen

overige ruimtes gesloten gesloten gesloten
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8 Besluitvorming en communicatie 
 
8.1  Besluitvorming: deze en volgende versies van het gebruiksplan zijn door de kerkenraad 

vastgesteld via digitale instemming per e-mail. 
 
8.2 Communicatie: het actuele gebruiksplan wordt op de website gepubliceerd en ligt in 

Nieuw Perspectief ter inzage. 
 
8.3 De Corona huisregels zijn onder de aandacht van de kerkgangers gebracht via een 

aantal posters in de hal van Nieuw Perspectief. 
 
8.4 Corona huisregels: 

 Bezoek kerkdiensten alleen op uitnodiging. 

 Desinfecteer uw handen bij betreden. 

 Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

 Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog. 

 Schud geen handen en vermijd fysiek contact. 

 Volg de aangewezen looproutes. 

 Volg de aanwijzingen op van de coördinatoren.  

 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

 Gemeentezang is vooralsnog niet toegestaan. 

 Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting en koffiedrinken. 
Bewaar ook dan de 1,5 meter afstand en blijf op de stoel zitten. 
Volg ook dan de aanwijzingen van de coördinatoren. 

 Beperk toiletbezoek in de kerk tot een minimum. 
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9 Slotbepalingen 
 
Met dit gebruiksplan geeft de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hurdegaryp 
invulling aan het protocol zoals gepubliceerd door de dienstenorganisatie van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is op moment van schrijven in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen vanuit de overheid en zal worden aangepast 
op basis van opgedane ervaring of zodra de richtlijnen daar aanleiding toe geven. 
 


