
 
 

Gebruiksplan kerkgebouw 
De Bron, Berkel en Rodenrijs 

 
 

 
 
 
 
Gemeente: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) te Berkel en Rodenrijs 
Betreft gebouw: De Bron, Rodenrijseweg 97 
Versie: 1.4 
Datum: 10 juli 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. 
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2 Doel en functie van dit gebruiksplan  
Hier beschrijft u als kerkelijke gemeente de algemene doelstellingen en functies van het 
gebruiksplan. Vul onderstaande tekst aan, zodat deze past bij uw eigen situatie. 

 
2.1 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. 

 
2.2 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. 

2.3 Fasering 
 Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 

personen gehouden worden. We gebruiken de laatste twee zondagen van 
deze periode als oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen;  

 Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 
personen in het gebouw.  

 
2.4 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  actualiseren. 
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3 Gebruik van het kerkgebouw 
In dit hoofdstuk willen we wat basisgegevens noteren met betrekking tot het gebruik 
van het kerkgebouw. 
 
3.1 Meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag  
Kerkgebouw de Bron wordt in deze tijd alleen gebruikt voor de eigen kerkdiensten van 
de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en wel 1 keer per week op zondag. 
 
3.1.1 Aanvangstijden voor verschillende diensten 
Waar we in de voor-Corona tijd twee keer per zondag samen kwamen, beperken we 
dat nu tot één keer per zondag in deze opstart-fase. 

 
3.2 Gebruik kerkzalen  
Het protocol gaat uit van de ánderhalve meter’ tussen bezoekers.  
Gezien de omvang van dit kerkgebouw zijn samenkomsten met 30 en na 1 juli 100 
personen te realiseren. Hieronder zullen we dat nader toelichten. 
 
3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal 
Het kerkgebouw heeft 651 zitplaatsen tot zijn beschikking. 
Om de anderhalve meter afstand te waarborgen zijn er rijen en zitplaatsen afgezet, 
waarna er 242 zitplaatsen overblijven. In die rijen kunnen de bezoekers plaatsnemen. 
Tussen bezoekers dienen 2 zitplaatsen vrijgehouden te worden, behalve als mensen tot 
het zelfde huishouden behoren. Daarmee kunnen we realiseren dat er 100 bezoekers 
een plek kunnen krijgen. Dit gebeurt op aangeven van de hulpkosters, die de plekken 
zullen verdelen.  
 
afbeelding 1 voor het stoelenplan en de looproute onder begeleiding van een 
coördinator de kerkzaal in. 
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afbeelding 2 voor het stoelenplan en de looproute onder begeleiding van een 
coördinator de kerkzaal uit. 
 

 
 
3.2.2 Capaciteit in een anderhalve meter situatie 
Op deze manier organiseren we de anderhalve meter afstand: 
- Het is voor iedereen duidelijk is waar hij/zij kan gaan zitten.  
Daarom: 
*  is zichtbaar gemaakt welke zitplaatsen/rijen niet te gebruiken zijn 
* maken we gebruik van een vast team hulpkosters die de afspraken weten en uit 
zullen dragen. 
* worden de bezoekers door deze vaste hulpkosters naar hun plaats gebracht 
* worden bezoekers persoonlijk gewezen op de twee zitplaatsen die vrijgehouden 
dienen te worden als ze niet tot 1 huishouden behoren,  
 
We gebruiken een uitnodigingsbeleid om te voorkomen dat er teveel bezoekers naar 
de dienst komen (verder beschreven in paragraaf 4.11) 
En we houden rekening met het feit dat het maximaal aantal aanwezige personen 
exclusief de medewerkers van de dienst is. Denk aan predikant, koster, hulpkosters, 
muzikanten, ouderling van dienst, voorlezer, etc. 
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Stappen die genomen zijn:  
1. We bepaalden de capaciteit van het gebouw in een anderhalve meter 

opstelling. Daarbij geldt 30 bezoekers (vanaf 1 juni) en 100 bezoekers (vanaf 1 
juli) als maximum. (zie beschrijving 3.2.1 hierboven) 

2. We bepaalden vervolgens het aantal gemeenteleden dat we kunnen 
uitnodigen. Daarbij geldt dat het verstandig is om uit te nodigen of te laten 
aanmelden tot 95% van de maximale capaciteit. Zo blijft er ruimte voor het 
verwelkomen van onverwachte gasten.  (zie tabel hieronder en ook paragraaf 
4.3) 

 
Maximale capaciteit 
van kerkzaal 

 95% ivm gasten 

100  95 
 
3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  
Dit is de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen. 
 
Zaal Normaal gebruik Aangepast 

gebruik per 1 juni 
Aangepast 
gebruik per 1 juli 

Kerkzaal  Kerkdiensten en 
gemeentevergaderingen 
651 zitplaatsen 

Kerkdiensten 
(max. 1 op 
zondag); 30 
zitplaatsen.   
 

Kerkdiensten 
(voorlopig 1 per 
zondag); 100 
zitplaatsen.  
 

Consistorie  
(Podiumzaal) 

Kerkenraad voor de 
dienst 
Vergaderzaal voor o.a. 
KR 

Ouderling + 
voorganger. 
  
Voor overige 
doelen: gesloten. 
Vergaderen in 
overleg met 
coördinator in 
grote zaal 

Ouderling + 
voorganger. 
  
Voor overige 
doelen: gesloten. 
Vergaderen in 
overleg met 
coördinator in 
grote zaal 

Grote zaal  
(Zaal 4) 

Diverse functies Voor overleg (op 
1,5 meter afstand) 
van dagelijks 
bestuur kerk (niet 
tijdens kerkdienst) 

Voor overleg (op 
1,5 meter afstand) 
van dagelijks 
bestuur kerk (niet 
tijdens kerkdienst) 

Crèche beneden Opvang kindjes 0-4 jaar  Ouders houden 
onderling 1,5 
meter afstand. 
Tussen kinderen 
en oppassers 
hoeft geen 1,5 
meter gehouden 
te worden. 

Overige zalen Diverse functies Afgesloten Afgesloten 
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4 Concrete uitwerking  
Voor uw eigen gebruiksplan moet u voor een aantal aspecten keuzes maken. 
 

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 
 
4.1.1 Routing 

- Bij binnenkomst wordt bewust aandacht gevraagd voor de gezondheid van 
mensen door middel van een persoonlijke vraag. 

- De hoofdingang (Rodenrijseweg) voor is in gebruik als ingang én als uitgang. De 
andere deuren zijn afgesloten (behalve tijdens de dienst ivm calamiteiten). 

- Hieronder een overzicht van de routing van GKV de Bron 
 

 
 
Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

 De deuren zijn geopend, bezoekers hoeven geen deurklinken of klapdeuren 
haan te raken. 

 Bij de ingang staat een EHBO/BHV-er (zichtbaar met een 1,5 meter hesje) die de 
bezoekers telt en het maximale aantal in de gaten houdt. 

 Bij binnenkomst krijgen de bezoekers de vraag of ze gezond zijn. Kunnen ze die 
instemmend beantwoorden dan worden ze gewezen op de desinfecterende 
middelen die klaarstaan en hoe ze een plek in de kerk aangewezen krijgen. 
Geven bezoekers aan niet fit te zijn (verkouden, keelpijn, hoesten, verhoging) 
dan worden ze verzocht weer naar huis te gaan. 

 Bij de ingang staat een desinfectiezuil, iedereen moet zijn handen desinfecteren 
bij binnenkomst. 

 Vervolgens mogen bezoekers in de grote ontvangsthal (op afstand) wachten 
op een hulpkoster die hen een plek in de kerk aanwijst.  

 De garderobes zijn buiten gebruik. Jassen moeten meegenomen worden de 
kerkzaal in en bij de eigen zitplaats een plekje krijgen. 

 De bezoekers komen in tijdsloten naar de kerk om te realiseren dat er geen 
ophoping in de ontvangsthal, danwel op de parkeerplaats plaatsvind. 

Verlaten van de kerk 
 Het verlaten van de kerk gaat op aangeven van de hulpkosters (zichtbaar met  

een hesje). 
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4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 
Aan bezoekers van de kerk geven wij aan dat ze niet in de hal mogen groeperen. We 
maken dat duidelijk door een poster die op de deuren hangt, we schrijven erover in het 
kerkblad en ook op de site van de kerk maken we de regelgeving bekend. Vanaf de 
parkeerplaats gebruiken we de rechterkant om bij de voordeur te komen (langs de 
fietsenstalling) 
 
4.1.3 Garderobe 
De garderobes zijn zichtbaar buiten gebruik. Jassen moeten meegenomen worden de 
kerkzaal in en bij de eigen zitplaats een plekje krijgen. 

4.1.4 Parkeren 
Voor het gebouw kan beperkter geparkeerd worden dan normaal, zodat er meer 
ruimte is om de kerk binnen te komen.  
Vanaf de parkeerplaats dienen bezoekers via de rechterkant naar de voordeur te 
lopen, langs de fietsenstalling. 
 
4.1.5 Toiletgebruik  
Gebruik van het toilet is mogelijk indien nodig Het toilet dient na gebruik wel gereinigd 
te worden. Daarvoor staat er e.e.a. aan reinigingsmiddelen klaar met een duidelijk 
zichtbare oproep dat in orde te brengen na het gebruik van het toilet. 
Als kinderen naar het toilet moeten, dient er een ouder mee te gaan om de reiniging 
voor zijn/haar rekening te nemen. 
 
4.1.6 Reinigen en ventileren 
De koster van de kerk is verantwoordelijk voor-  en heeft het overzicht over de 
schoonmaak van de kerk. Ook heeft hij zicht op de middelen en materialen die 
daarvoor nodig zijn.  

Over het ventileren van de kerk hebben we afgesproken dat de ruimtes die gebruikt 
worden vooraf, tijdens en na gebruik geventileerd worden. De ramen staan dan open 
en het ventilatiesysteem staan aan. De luchtcirculatieventilatoren zijn juist uit. 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 
 
4.2.1 Gebruik van de sacramenten 
Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal maakt de kerkenraad op 
verantwoorde wijze haar eigen keuzes. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele 
principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische 
mogelijkheden. Als hierover besluiten genomen zijn zullen we die in dit protocol 
hieronder beschrijven. 
 
avondmaal 
Op dit moment is hierover nog geen besluit genomen en vindt er nog onderzoek en 
overleg plaats naar de mogelijkheden dit op een verantwoorde manier plaats te laten 
vinden. 
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doop 
Conform de geldende regelgeving is het beroep dominee een contactberoep. De 
dominee mag bij het dopen daarom dichter in de buurt komen van de dopeling en 
doopouders dan 1,5m. Hoe dit precies tot uitvoering wordt gebracht zal in goed 
overleg tussen de dominee en de doopouders verder worden bepaald. 
 
4.2.2 Zang en muziek 
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Wij geven zang en muziek vorm 
door gebruik te maken van de organist en de band die muziek maken en zangeressen 
die met de band meezingen. Deze zangeressen staan minstens 3 meter van elkaar af 
en houden minimaal 3 meter afstand van de zitplaatsen het meest dichtbij. 
Ondertussen staat de tekst van het lied op de beamer en kunnen de bezoekers op die 
manier de muziek meebeleven. 

 
4.2.3 Collecteren 
Aangezien het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken niet mogelijk is, 
geven we de collecte vorm door gebruik te maken van een collecte-app GIVT of door 
het geld over te maken op de rekening van de kerk. Bij het verlaten van de kerkzaal is 
er ook gelegenheid contant geld of collecte munten in een daarvoor aanwezige 
collectebus te doen. 
 
4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 
Koffiedrinken en ontmoeting laten we nu nog even achterwege. Van de zomer willen 
we dat buiten vorm gaan geven, communicatie daarover volgt. 
 
4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 
Kinderoppas 0-4 jarigen worden beneden opgevangen in de crèche. De ouders 
brengen en halen de kinderen op bij de buitendeur van de crèche. Daar staat één 
van de oppas om de kinderen naar binnen te begeleiden. Deze crèche is voorlopig 
nog niet elke week, wanneer er wel crèche is, zal daarover gecommuniceerd worden. 
Regenboog; 4-12 jarigen 
Op dit moment bekijkt de leiding van de groepen hoe e.e.a. vorm gegeven kan 
worden. Tot die tijd is er nog geen kinderwerk. 
 
4.3 Uitnodigingsbeleid 
We hebben als GKV de Bron een uitnodigingsbeleid. Gemeenteleden worden via de 
site www.meevieren.nl/gkvdebron in de gelegenheid gesteld om zich in te schrijven 
voor een kerkdienst. We maken daarbij gebruik van 3 zogenaamde tijdsloten van 10 
minuten. (9.30 – 9.40, 9.40 – 9.50 uur en 9.50 – 10.00 uur) Per tijdslot kunnen 30-35 mensen 
zich inschrijven. Daarna ontvangt men een bevestiging van de inschrijving en worden 
mensen binnen dat tijdslot verwacht bij de kerk of (indien de dienst al is volgeboekt) 
komt er een mail dat men op de reservelijst is geplaats. Als de gelegenheid zich 
voordoet dat er ruimte is voor mensen van de wachtlijst dan zullen zij benaderd 
worden.  
 
De tijdsloten zijn ingesteld om te regelen dat het niet te druk wordt op de parkeerplaats 
en in de hal en dat daardoor de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden én om de 
hulpkosters de gelegenheid te geven de bezoekers rustig naar hun plek te begeleiden.  
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Bij de instellingen van de site www.meevieren.nl/gkvdebron zal worden aangegeven 
hoe vaak gemeenteleden zich mogen inschrijven voor een dienst (b.v. 1x per maand 
of 1x per 5 weken), dit om te voorkomen dat vlugge reageerders iedere zondag aan 
de beurt zijn en wie wat later een plekje reserveert steeds te laat is. Zo worden de 
bezoeken aan de kerkdiensten zo eerlijk mogelijk verdeeld.  
 
Bovenstaande is nodig omdat het potentiele aantal bezoekers groter is dan het 
toegestane maximum voor het gebouw (in de huidige situatie). Het doel is dat: 

1. mensen zich welkom en uitgenodigd voelen; 
2. we het zo organiseren dat we: 
- mensen niet weg hoeven sturen; 
- niet met een kerkzaal zitten waar capaciteit mogelijk niet benut wordt. 
-  ook altijd een paar plekken vrij laten voor gasten. 

 
Indien iemand die zich ingeschreven had toch niet komen kan, dient een afmelding 
gezonden te worden aan de koster, de koster zal dan een volgende bezoeker 
benaderen vanaf de reservelijst. 
 
4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 
We volgen met betrekking tot de ouderen en kwetsbare mensen de richtlijnen van het 
RIVM, zoals hieronder beschreven: 

- Bezoek aan een kerkdienst is mogelijk, betrokkenen zijn zelf verantwoordelijk om 
in te schatten of de gezondheidssituatie dit toestaat en uiteraard geld ook de 
standaardregel hier: bent u verkouden, heeft u keelpijn of bent u hoesterig: Blijf 
thuis. 

- halen en brengen is weer toegestaan. De richtlijnen van het RIVM geven daar 
ruimte voor.  
 

4.4 Taakomschrijvingen 
4.4.1 Coördinatoren  
Voor iedere eredienst zijn een of meer coördinatoren aangesteld. De koster en de 
hulpkosters. Zij ontvangen mensen en wijzen ze hun plek. Ze zien verder toe op de 
getroffen maatregelen. 
Deze coördinatoren zijn herkenbaar door het hesje wat ze dragen.  
 
4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger 
Voorafgaand aan de dienst wordt er een zegen over de dienst gevraagd. Dit vind 
plaats in de Consistorie. 
De handdruk voor de dienst is vervangen door een hoofdknik en de woorden ‘Aan u 
het woord dominee’. 
 
4.4.3 Techniek 
De techniek is als volgt georganiseerd.  

 Er wordt op anderhalve meter van elkaar gewerkt;  
 de koster coördineert het reinigen van de kerk en de randapparatuur.  

4.4.4 Muzikanten 
De organist zit afgezonderd van de rest van de gemeente, boven bij het orgel. 
De band en de zangeres(sen) maken gebruik van het podium. Het podium is op ruime 
afstand (in ieder geval 3 meter) van de eerste stoelen die gebruikt worden. Onderling 
houden de bandleden een afstand van minimaal 3 meter van elkaar. Dat is met name 
belangrijk voor de zangeressen. 
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Als ze niet hoeven te spelen kunnen ze plaatsnemen op de voor hen gereserveerde 
plaatsen voorin de kerk, om daar te komen hoeven ze niet langs andere personen. 
 

4.5 Tijdschema 
Dit is het schema van de 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  

Ventileren 
Koster 

 Toiletten en deurklinken reinigen Koster 
9:00u Gastheren/vrouwen aanwezig 

Statafel met desinfecterende zeep 
klaarzetten. Hesjes aan. 

Gastheren/vrouwen 

9:00u Techniek aanwezig  
9:00u Muziekteam aanwezig  
9:15u Ouderling van dienst aanwezig  
9:15u Predikant aanwezig  
9:20u Oppas crèche aanwezig  
9:20u Gebed voor de dienst door medewerkers Predikant 
9:25u Iedereen op z’n plek  
9:30u Bezoekers van eerste tijdslot komen  
9:40u Bezoekers van tweede tijdslot komen  
9:50u Bezoekers van derde tijdslot komen  
10:00u Aanvang dienst  
11:00u Afsluiting dienst  
 Ventileren  
 Reinigen: 

- stoelen en tafels 
- toiletten en deurklinken reinigen 

Koster 

 Reinigen mengtafel, microfoons, laptop Techniek team 
 Zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 

open 
Koster 
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5 Besluitvorming en communicatie 
5.1 Besluitvorming  
Dit gebruiksplan dient door de kerkenraad te worden vastgesteld.  
De volgende stappen worden daartoe genomen: 
* Het gebruiksplan is opgesteld door de werkgroep ‘Terugkeer kerkbezoek’ aan de 
hand van een voorbeeld gebruiksplan van het steunpunt Kerkenwerk. 
* Ter goedkeuring is het besproken en akkoord bevonden in de 
moderamenvergadering van 8 juni 2020. 
* 9 juni 2020 is heeft de werkgroep aanpassingen nog weer verwerkt. 
* 12 juni 2020 verzenden van definitief protocol naar moderamen  
* Na vaststellen van het gebruiksplan communiceren met de gemeente en plaatsen op 
de website van de kerk.  
 
5.2 Communicatie 
Het uitnodigingsbeleid en de algemene huisregels willen we duidelijk communiceren 
aan de gemeente. Dat doen we op verschillende manieren: 
- Kerkblad 
- Nieuwsbrief (met link naar het protocol en het gebruiksplan) 
- Uitgeprint aan de gemeenteleden zonder e-mailadres 
- Via de FB-pagina van GKV de Bron 
- Via de Instagram pagina van GKV de Bron 
- Via de website van GKV de Bron 
- Via RIVM-posters op de deuren van het kerkgebouw 
 
Dit is het belangrijkste wat we daarin mee willen geven: 

 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.  
 Ontmoeting en evt. consumptie na afloop kan buiten plaatsvinden. 
 Het bezoek aan het toilet in de kerk is mogelijk, wel even schoonmaken na 

afloop. 
 
Het protocol en het gebruiksplan kunnen gemeenteleden en belangstellende vinden 
op de website van de gemeente. In het kerkblad zal een link komen te staan die 
rechtstreeks verwijst naar deze documenten. 
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6 Overige bijeenkomsten en 
vergaderingen  

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 
Hoewel het ernaar uitziet dat binnenkort weer meer activiteiten mogelijk zijn, gaan we 
per activiteit na 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 gegronde redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Dan vergaderen we 

in een ruimte waar we de regels kunnen naleven.  We richten de zaal zo in, dat 
max. 30 deelnemers op tenminste anderhalve meter afstand van elkaar kunnen 
plaatsnemen. We ventileren die ruimte voor, tijdens en na de vergadering. Dit 
alles na vooraf afstemming te hebben gehad met de koster. 

 


