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Let op: deze voorschriften kunnen worden bijgesteld. 



INLEIDING 
 

De maatregelen door de overheid zijn gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid die door de 

maatschappij en daarmee ook de kerken genomen moet worden. De doelstelling hiervan is om 

kwetsbaren en ouderen te beschermen en rekening te houden met de belastbaarheid van de zorg en 

de zorgmedewerkers.  

 

De invulling van dit gebruiksplan behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het 

gebruiksplan van de gemeente geldt voor alle activiteiten in en rond het kerkgebouw. We hopen dat 

het helder en hanteerbaar is voor predikant, vrijwilligers en bezoekers. 

Basisregels is dat de kerk het virus niet verder wil verspreiden en het gemeenteleven gaande houden. 

Toch wordt er een weg gezocht om het kerkelijk leven in deze tijd doorgang te laten vinden. Er wordt 

1,5 meter afstand gehouden. De kerkgebouwen zijn daarop ingericht, hebben een gebruiksplan en 

mensen met klachten worden geacht thuis te blijven.  

 

Zolang de anderhalvemetersamenleving van kracht is, ontraden wij bijeenkomsten thuis. In de 

grotere ruimte van een kerkelijk gebouw is een veilige afstand en de nodige hygiëne van keuken en 

sanitaire voorzieningen beter gewaarborgd. De kerkenraad heeft nagedacht over reiniging van het 

kerkgebouw en de overige kerkelijke gebouwen die in gebruik zijn. Bij binnenkomst in de kerkelijke 

ruimtes staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten. 

  



ALGEMEEN 

Wel/niet bezoeken van de kerk  

De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een activiteit 

mag bezoeken. Kijk voor de meest actuele voorschriften op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-

het-coronavirus    

 

Kwetsbare groepen 

Mensen die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te 

worden van een besmetting met het nieuwe coronavirus.  Welke groepen dit zijn kunt u lezen op 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen Het gaat in het kort om mensen van 70 jaar 

en ouder en volwassenen met onderliggende aandoeningen. Deze groep beslist zelf of zij aan de 

kerkdienst deelnemen. De kerk wijst op het advies van de overheid: voorschriften van de 

rijksoverheid met betrekking tot risicogroepen. Blijf sowieso thuis als je verkoudheidsklachten, koorts 

en/of benauwdheid hebt. Verkoudheidsklachten kunnen zijn: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, 

lichte hoest of verhoging. 

 

Aanstelling coördinatoren  

Voor iedere dienst is een coördinator aangesteld; voor Nieuw Balinge is dat ouderling-

kerkrentmeester B. Everts en in Tiendeveen ouderling-kerkrentmeester S. de Koning. Deze 

coördinatoren zien toe op de maatregelen die getroffen zijn. Zij geven aan waar mensen wel/niet 

mogen zitten of lopen. Bij de ingang van de kerk staat de coördinator of koster voor het geven van 

aanwijzingen. Mensen met corona gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken. Als u de 

aanwijzingen van de coördinator niet opvolgt zal u niet meer worden toegelaten tot de diensten.  

 

GEBOUWEN 

Binnenkomst 

We hanteren zoveel mogelijk éénrichtings verkeer in de kerk om geen kruisverkeer te laten 

plaatsvinden en de 1,5m te kunnen aanhouden. Alleen de deur(en) van de Open poort en de Bron 

zijn geopend; u kunt via deze ingang de kerkzaal betreden. Hier is ook desinfectiemateriaal aanwezig. 

De coördinator wijst u uw plaats; in Nieuw-Balinge heeft ieder gezin een vaste plek. U wordt verzocht 

buiten te wachten als de coördinator bezet is.  

 

Verlaten kerkgebouw 

De procedure voor het verlaten van het kerkgebouw wordt gecontroleerd door de daarvoor 

aangewezen coördinator(s). Na de ambtsdragers zal in Tiendeveen de achterste rij als eerste de 

kerkzaal verlaten daarna de rij daarvoor tot de kerk inclusief zijvleugel leeg is. Bij het uitgaan van de 

kerk wordt de hoofdingang gebruikt maar de kerkbanken worden aan de rechterkant verlaten. De 

Open Poort wordt via de uitgang verlaten aan de voorzijde; volg hierbij de aanwijzingen van de 

dienstdoende ambtsdrager op zodat er geen kruisverkeer optreedt. 

In Nieuw Balinge is de procedure bij het verlaten van de kerk lopen de mensen die aan de noordkant 

zitten via die kant voor de preekstoel langs via de zuidkant de kerk uit. 

Vermijd elkaar kruisende stromen, bij het inkomen/verlaten van de kerk, en bij garderobes en 

toiletten. Houdt tussen gezinnen 1,5 afstand en wacht tot uw voorgangers het pand hebben verlaten. 

Attributen als Bijbels, kerkboeken en kussens kunt u mee naar huis nemen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen


Toiletten en garderobe 

Deelnemers aan bijeenkomsten beperken het gebruik van de toiletten. U kunt het toiletbezoek 

zoveel mogelijk thuis doen. In de toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues 

aanwezig. De garderobe is afgesloten om opstoppingen te voorkomen. U wordt verzocht uw jas en 

eventuele andere artikelen mee te nemen naar uw zitplaats. 

 

Kerkzaal 

- Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. Op de kerkbanken zijn 

hiervoor strepen geplaatst om het aantal plaatsen per bank duidelijk aan te geven. 

- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.  

- Voor iedere kerkganger wordt aangegeven waar hij/zij kan zitten. Dit zal zeer waarschijnlijk een 

andere plaats dan gebruikelijk zijn. Er zijn enkele stoelen beschikbaar. 

- De coördinator ziet toe op de maatregelen die getroffen zijn en geeft aan waar mensen wel/niet 

mogen zitten of lopen.  

- Alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, ouderlingen, muzikanten, kosters, enz.) zullen ook 

tijdens de dienst de anderhalve meter afstand bewaren.  

- De bovenverdieping blijft gesloten met uitzondering van de familie van de organist en technicus die 

uitsluitend op de achterste bank mogen plaatsnemen. 

- De kerkzaal, andere zalen en toiletten worden na afloop van het gebruik geventileerd en gereinigd. 

Denk hierbij aan deurklinken, lessenaar, spreekstoel, microfoons, stoelen/ banken, etc. 

 

 

KERKDIENST  
Zingen  

Gemeentezang mag onder voorwaarden. Er wordt door de predikant een keuze gemaakt in passende 

psalmen waarvan 1 vers wordt opgegeven wat op praatniveau/ingetogen wordt gezongen. De 

voorzang komt hiermee te vervallen. 

Collecten 

In beginsel zijn er alleen digitale collecten. Dit houdt in dat u het collectegeld kunt overmaken via de 

bank. In de kerk is bij de uitgang een mogelijkheid aanwezig waar u uw bijdrage kwijt kunt als u echt 

geen mogelijkheid heeft het via de digitale manier te voldoen. 

Kinderoppas 

Vooralsnog is er nog geen kinderoppas tijdens de diensten beschikbaar.  



  



Bediening van de Sacramenten 

 

Heilig Avondmaal 

De viering van het Avondmaal is een opdracht van de Heere Jezus aan Zijn kerk. Regelmatig is in deze 

crisistijd ook gewezen op de noodzaak tot verootmoediging; juist het Avondmaal is bij uitstek een 

sacrament van verootmoediging, we herdenken dat Hij is overgeleverd om onze zonden en onze 

overtredingen. Vanuit die gedachte hebben wij gemeend om te mogen zoeken naar een manier om 

het sacrament in coronatijd veilig te kunnen bedienen en in de gemeente te laten plaatsvinden.  

 

Tiendeveen 

De traditionele manier van avondmaal vieren werkt nu niet omdat er te veel bewegingen in de kerk 

plaatsvinden als gemeenteleden naar voren moeten komen, ook zou elke tafel tussentijds ontsmet 

moeten worden.  

 

Op dit moment wordt er in Tiendeveen zowel in de kerkzaal als in de open poort dienst gehouden. In 

de kerkzaal zien wij mogelijkheden om de bediening te laten plaatsvinden en in de open poort is dat 

een stuk lastiger omdat daar niet tussen de rijen doorgelopen kan worden. Hierom is besloten om 

het Heilig Avondmaal alleen in de kerk te bedienen en worden de volgende maatregelen genomen: 

 

In de kerkzaal wordt voor de preekstoel een tafel gezet met voldoende ruimte daarachter waar de 

dominee kan staan tijdens de bediening. De tafelwachters zitten op stoelen op gepaste afstand. In de 

keuken wordt voorafgaande aan de dienst het brood gebroken en op schalen gelegd, dit wordt 

gedaan door iemand met handschoenen aan en mondkapje voor. De schalen worden afgedekt en 

gereedgezet op tafel. Daarnaast is er nog een schaal met ongebroken brood welke de predikant kan 

gebruiken om voor het aangezicht de gemeente het brood te breken. Hij neemt hier zelf van maar dit 

gebroken brood wordt niet uitgedeeld. Eén van de diakenen met mondkapje pakt een schaal onder 

het kleed vandaan en loopt tussen de banken door voor de gemeente langs en geeft ieder die zijn 

hand opsteekt de gelegenheid een stukje brood te nemen. Dit kan ook in de zijvleugel gedaan 

worden. De wijn wordt ook voor de dienst in kleine bekers geschonken en staat ook afgedekt op 

tafel. Daarnaast staan kelk en beker op tafel zodat de dominee zichtbaar voor de gemeente de wijn 

kan inschenken. De diaken gaat wederom rond met de bekertjes en iedereen mag er 1 afpakken. 

Voor de middagdienst hanteren wij hetzelfde protocol met nieuw gebroken brood en ingeschonken 

bekertjes. De lege bekertjes worden door de gemeenteleden op de bank voor hen gezet. De 

gemeenteleden op voorste bank en de voorste rij van de zijvleugel zetten de lege bekertjes op een 

lege plaats naast hen. Na de dienst zullen deze weer opgehaald worden. 

 

Er wordt oproep gedaan aan de gemeente om gemeenteleden die in de morgendienst niet in de 

kerkzaal kunnen zitten en wel aan willen gaan de ruimte te geven om in de kerk plaats te nemen. De 

diaken zal ook nu weer de hele kerk rondgaan en als er tijdens deze dienst iemand in de kerkzaal is 

die zich getrokken voelt kan deze alsnog zijn of haar hand opsteken. 

 

Nieuw Balinge 

Het Heilige Avondmaal wordt voor in de kerk aan tafel gevierd waarbij op corona afstand een kopje 

met wijn op een schoteltje met één of twee stukjes brood onder een wit doekje gereed staan. 

Echtparen zitten naast elkaar en drinken uit het zelfde kopje. Dit kan gezien het aantal 

gemeenteleden allemaal aan één tafel. 



 

 

Doop 

Dit is mogelijk (de predikant is aangemerkt als contactberoep) in overleg met de doopouders. De 

predikant desinfecteert zijn handen voorafgaande aan de doophandeling. Het doopwater dient niet 

terug te vloeien in het doopvont om onderlinge besmetting bij eventuele meerdere dopelingen te 

voorkomen. 

 

Overige diensten 

Huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van kerkenraadsleden, rouwdiensten 

kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals eerder beschreven in dit gebruiksplan. Daarbij is 

het vermijden van lichamelijk contact extra belangrijk. Denk hierbij aan:  

- onderling anderhalve meter afstand;  

- het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking;  

- de aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten 

 

 

 

  



Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten 

 

Onder bijeenkomsten anders dan kerkdiensten moet u denken aan: vergaderingen, jeugdwerk, enz. 

Waar het gaat om fysieke ontmoetingen zoals vergaderingen is het mogelijk die in het kerkgebouw te 

houden, omdat daar de maatregelen genoemd in het gebruiksplan rond hygiëne gelden. Als het om 

vormen van groepswerk gaat, kan het kerkgebouw ook daarvoor ingezet worden. Daarnaast is het 

mogelijk dit soort activiteiten in de buitenruimte te organiseren 

 

Het winterwerk kan grotendeels doorgaan wel dient men zich houden aan de regels van de overheid 

(RIVM) en dit gebruiksplan van de kerk. Dit betekent in het kort voor activiteiten: 

• De bijeenkomsten kunnen door maximaal 30 mensen worden bezocht 
• Er kan (ingetogen) worden gezongen 
• Houd u aan de 1,5 meter afstand 
• Handen desinfecteren bij de ingang 
• Zorg voor voldoende ventilatie (ramen open) 
• Maak zoveel als mogelijk thuis gebruik van het toilet. 
• De huidige ‘kerk-opstelling’ in de Open Poort van de stoelen en de tafels blijft zoveel mogelijk 

ook door de week zo gebruikt zodat men op veilige afstand van elkaar kan zitten. Na gebruik 
zaal (Open Poort) weer terug zetten in originele staat mocht er iets gewijzigd zijn aan de 
opstelling voor gebruik op de diensten op zondag. 

• Zie voor aanwijzingen ten aanzien van de jeugd de bijlage voor het Jeugdprotocol 
 

Verhuur 

Verhuur geschied onder voorwaarden van dit gebruiksplan en in overleg met de kerkrentmeesters. 

Op dit moment hebben wij geen vaste huurders anders dan een huurder die alleen gebruik maakt 

van het kerkplein (alleen buitenruimte) in Tiendveen. 

 

  



Ten slotte 

 
Dit protocol is opgesteld onder verantwoording van de kerkenraad. Heeft u vragen op opmerkingen 
dan kunt u bij uw wijkouderling of de predikant terecht.  
 
Gemeenteleden worden hierbij dringend verzocht deze informatie ook te delen met hen die geen 
toegang hebben tot internet.  

Van harte Gods onmisbare zegen toegewenst, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorgt. Dat we 
samen in oprechtheid mochten leren bidden: Uw wil geschiede. 
 

  



 

 

 

 

 

VERSIE 0.2 

26-08-2020 

 

PROTOCOL JEUGDWERKACTIVITEITEN. 
AANVULLING OP GEBRUIKERSPLAN KERKDIENSTEN EN ANDERE KERKELIJKE 

BIJEENKOMSTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP: onderstaand protocol kan worden bijgesteld. het is van belang dat de actuele maatregelen vanuit de 
overheid gevolgd blijven worden. 



Protocol  Jeugdwerkactivi tei ten  
In dit protocol lees je hoe om te gaan met de coronamaatregelen voor verschillende 

leeftijdsgroepen. Het protocol is een aanvulling op het bovenstaande Protocol kerkdiensten en 

andere kerkelijke bijeenkomsten. 

Het jeugdwerk in de gemeente mag naast de online- en buitenactiviteiten ook weer reguliere binnen 

activiteiten organiseren. Voor de binnen activiteiten gelden de volgende basisregels. Kinderen en 

jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. Er mogen bij een inloopactiviteit (dus 

zonder reservering) voor het jeugdwerk maximaal 100 deelnemers (exclusief mensen van de 

organisatie; predikant, jeugdwerker, etc.) aanwezig zijn. Als je werkt met een reserveringssysteem én 

triage dan mogen meer dan 100 personen aanwezig zijn. Voor buitenactiviteiten ligt de grens op 250 

deelnemers (exclusief mensen van de organisatie; predikant, jeugdwerker, etc.) zonder reserveren en 

triage. Als gemeente komen wij hier niet aan. De Bijbelkring is als activiteit met +/-25 deelnemers de 

grootste.  

ALGEMEEN.  
Het jeugdwerk zal dit jaar anders worden ingevuld dan we gewend zijn. Zo zullen alle catechisaties, 

clubs en bijbel/jongerenkring in de grote zaal van de open poort gehouden worden. Met 

uitzondering van club het olielampje, deze zal zoals we gewend zijn in Nieuw Balinge plaatsvinden.  

Met deze maatregel kan de 1,5 meter afstand tussen volwassenen en kinderen/jongeren 

gewaarborgd worden. Dit betekend wel dat de club hart en hand en club 12-15 jaar dit seizoen niet 

zullen plaatsvinden. 

 

CORONAMAATREGELEN VOOR VERSCHILLENDE  LEEFTIJDSGROEPEN.  

4 - 12 JARIGEN. 

Zondagsschool: 

➢ De zondagsschool komt samen in de Open Poort en de kinderen komen via buiten en de 
zijingang binnen (zie bijlage pagina 4). Verdeeld in twee groepen en om de week één groep. 
De zaalindeling wordt zoveel mogelijk intact gelaten. In verband met de middagdienst dient 
de zaal schoongemaakt te worden na afloop.  
 

Club hart en hand: 

➢ Zal dit seizoen niet plaatsvinden. (Zie onder algemeen.) 
 

Club het olielampje: 

➢ Let op bij de breng en haalmomenten dat de 1,5 meter tussen volwassenen aangehouden 
wordt. 

➢ Bij voorkeur worden de kinderen gebracht door 1 volwassene. Of natuurlijk op eigen 
gelegenheid. 

➢ Houd de breng en haalmomenten zo kort mogelijk. 
➢ Bij binnenkomst kunnen de handen aan de rechterzijde gedesinfecteerd worden. 
➢ Kinderen tot en met 12 hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te 

houden 
➢ Bij verkoudheidsklachten blijft het kind thuis, behalve als het hooikoorts of chronische 

verkoudheid betreft. Aan de ouders wordt gevraagd om dit dan door te geven aan de 
leiding van de club, A. Prins of L. van Oosterom. 
 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/


Catechisatie en club (gr.1): 

➢ Let op bij de breng en haalmomenten dat de 1,5 meter tussen volwassenen aangehouden 
wordt. 

➢ Bij voorkeur worden de kinderen gebracht door 1 volwassene. Of natuurlijk op eigen 
gelegenheid. 

➢ Houd de breng en haalmomenten zo kort mogelijk. 
➢ Bij binnenkomst kunnen de handen aan de rechterzijde gedesinfecteerd worden. 
➢ Kinderen tot en met 12 hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te 

houden 
➢ Bij verkoudheidsklachten blijft het kind thuis, behalve als het hooikoorts of chronische 

verkoudheid betreft. Aan de ouders wordt gevraagd om dit dan door te geven aan de 
predikant of jeugdouderling. 

➢ De looproute en indeling van de zaal is weergegeven in de bijlage op pagina 3. 

 

13 - 17 JARIGEN 

Club: 

➢ Zal dit seizoen niet plaatsvinden. (Zie onder algemeen.) 
 

Catechisatie: 

➢ Let op bij de breng en haalmomenten dat de 1,5 meter tussen volwassenen aangehouden 
wordt. 

➢ Bij voorkeur worden de kinderen gebracht door 1 volwassene. of natuurlijk op eigen 
gelegenheid. 

➢ Hou de breng en haalmomenten zo kort mogelijk. 
➢ Bij binnenkomst kunnen de handen aan de rechterzijde gedesinfecteerd worden. 
➢ Tussen de leiding en jongeren moet 1,5 meter afstand bewaard worden. Tussen jongeren 

onderling is deze regel niet van toepassing. 
➢ Bij verkoudheidsklachten blijft de jongere thuis, behalve als het hooikoorts of chronische 

verkoudheid betreft. Aan de ouders wordt gevraagd om dit dan door te geven aan de 
predikant of jeugdouderling. 

➢ De looproute en indeling van de zaal is weergegeven in de bijlage op pagina 3. 
 

18+ /Volwassenen 

Catechisatie en belijdeniscatechisatie: 

➢ Jongeren van 18+ moeten 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot de leiding. 
➢ Bij binnenkomst kunnen de handen aan de rechterzijde gedesinfecteerd worden. 
➢ Bij verkoudheidsklachten blijft je thuis, behalve als het hooikoorts of chronische 

verkoudheid betreft. Dit dan even van tevoren doorgeven aan de predikant. 
➢ De looproute en indeling van de zaal is weergegeven in de bijlage op pagina 3. 

 

Jongeren en Bijbelkring. 

➢ Volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden tot elkaar. 
➢ Bij binnenkomst kunnen de handen aan de rechterzijde gedesinfecteerd worden. 
➢ Bij verkoudheidsklachten blijft je/u thuis, behalve als het hooikoorts of chronische 

verkoudheid betreft. Dit dan even van tevoren doorgeven aan de predikant 



➢ De looproute en indeling van de zaal is weergegeven in de bijlage op pagina 3 
➢ De zaal zal van voor naar achteren gevuld worden. Houd daarbij altijd 2 vrije stoelen vrij 

tussen elkaar, tenzij u of jij uit 1 huishouden komt. 
  



Looproute en indeling catechisaties en jongeren/Bijbelkring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Looproute en indeling zondagsschool 
 

 


