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gebruiksplan kerkgebouw 
 

 

Gemeente: Giessen Nieuwkerk & NederSlingeland 

Betreft gebouw: Kerkweg 1 

Versie: 03 

Datum: 02-07-2020 

 

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 

gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland mede gebaseerd op de adviezen en 

richtlijnen RIVM. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen. De regelgeving is 

sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding 

voor is. 

Gebruiksplan is beschikbaar in de Kerk bij de koster. 

Gebruiksplan staat ook vermeld op de website 

Gebruiksplan geaccordeerd door Kerkenraad dd. 02-07-2020 

 

NB: Mensen die verkouden zijn of zich niet fit voelen, worden 

gevraagd niet te komen 
 

Uitgangspunten: 
 

• Per zondag zijn er 2 kerkdiensten. Ochtenddienst 09.30 uur en avonddienst 18.30 uur 

• Er zijn per kerkdienst ca 80 – 100 bezoekers welkom ( exclusief “personeel” ), 

afhankelijk van samenstelling gezin. Gezien de anderhalve meter maatregelen kunnen 

we niet meer faciliteren 

• Bezoekers kunnen zich aanmelden via de website van Kerktijd.nl 

• Link voor aanmelding staat op website Hervormdgiessenburg.nl en ook vermeld in de 

wekelijkse Nieuwsbrief 

• Tevens is er de mogelijkheid om aan te melden via 06-23885406 voor hen die geen 

internet / emailadres hebben ( zie berichtgeving Zaaier / Nieuwsbrief en Website ) 

• Het systeem via Kerktijd.nl zorgt voor een eerlijke verdeling van de bezoekers over de 
diensten 

• Er wordt één ingang gebruikt voor de bezoekers > ingang Dorpsstraatzijde 

• “Personeel” maakt gebruik van ingang consistorie 

• Binnenkort is er in de ochtenduren een kindercrèche in de Rank 

• Na afloop geen koffiedrinken in Rank 

• Zelf Bijbel en Liedboek meenemen. 

• Nieuwsbrief beschikbaar op statafel bij de ingang. Zelf pakken 

• Er is geen gemeentezang, zingen is vooralsnog een mogelijke bron van besmetting 

• Er wordt niet gecollecteerd. Alternatieven via de diverse media beschikbaar 

• Bijzondere diensten zijn weer mogelijk in overleg: Voorlopige planning 

o Afscheidsdienst Zondagschool gepland op 05 juli 

o Doopdiensten in overleg met doopouders gepland op 12 juli en 30 augustus 

o Belijdenisdienst in overleg met belijdende leden 23 augustus 

o Bevestigingsdienst leden Kerkenraad begin september 

o Avondmaal voorlopig nog niet 
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Algemeen: 
 

• Bij de diensten zijn een aantal gastvrouwen en gastheren (herkenbaar aan een badge)  

betrokken die de bezoekers begeleiden dan wel hun plaats wijzen. 

• Kerkbanken zijn genummerd en onderverdeeld in: Koor / Schip en Galerij 

• Bij de ingang en in de toiletruimte zijn ontsmettingsmiddelen en papieren handdoekjes 

beschikbaar om de handen te ontsmetten 

• De garderobe kan niet gebruikt worden, dus jassen en eventueel paraplu meenemen 

naar de zitplaats 

• Er is geen vrije keuze van zitplaatsen tijdens de dienst. U wordt een plek toegewezen 

• Er wordt een vrije tussenruimte van minimaal anderhalve meter aangehouden tussen 

de bezoekers ( behoudens gezinnen die naast elkaar mogen zitten > wel afstand tot 

de andere bezoekers uiteraard ) 

• We streven ernaar het toiletbezoek zoveel mogelijk te vermijden. Na gebruik zelf 

reinigen van wc-bril en kraan 

• Na de dienst verlaten de bezoekers de kerk op aanwijzing van de coördinatoren. 

• Na de zegen gaan voorganger en kerkenraad naar de consistorie vervolgens verlaten 

de bezoekers de kerk op aanwijzing van de coördinatoren. 

• We verlaten de Kerk met inachtneming van de 1.5 meter maatregel en houden deze 

afstand ook buiten in acht!! 

• Galerij verlaat Kerk via oude trap > toren. Andere trap > kerkzaal wordt niet gebruikt. 

• Bezoekers schip verlaat Kerk via Dorpsstraatzijde en als laatste Koor. Allen rekening 

houdend met de anderhalve meter maatregel. 

 

 

Schoonmaak: 

 

• Na de ochtenddienst worden de banken en de stoelknoppen afgenomen met een 

vochtige doek 

• Na de avonddienst wordt dit niet gedaan 

• Microfoons zang- muziekgroep, orgel en piano door gebruikers zelf schoon te maken 

met desinfecterende doekjes. Eventueel ook nog voorafgaand aan zang- 

muziekoptreden 

• Microfoon voorganger wordt door koster schoongemaakt 

• Microfoon mededelingen wordt door koster schoongemaakt 

• Bedieningspaneel filmer wordt door filmer schoongemaakt 

• Op maandag wordt Kerk gestofzuigd  

• Op maandag wordt toiletruimte extra schoongemaakt 

 


