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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. 

 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol/
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2 Doel en functie van dit gebruiksplan  

Hieronder vindt u de algemene doelstellingen en functies van het gebruiksplan.  

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 (inclusief ‘medewerkers’) gehouden worden. We gebruiken deze 

periode als oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen;  

• Voor kerkdiensten geldt vanaf 1 juli geen maximaal aantal bezoekers meer, 

zolang er onderling 1,5 meter afstand wordt bewaard. Daarnaast dient er van 

tevoren gereserveerd te worden en krijgen mensen een vaste zitplaats 

toegewezen.  

 

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 leest u enkele basisgegevens met betrekking tot (het gebruik van) het 

kerkgebouw.  

3.1 Meerdere gebruikers/ meerdere diensten op een zondag  
Dit plan gaat uit van een ochtenddienst van de Tituskapel. 

Daarna zullen de huurders hun dienst kunnen houden. 

Dat geeft voldoende tijd tussen de bijeenkomsten om alles te reinigen en zo goed 

mogelijk te ventileren.  

 

3.1.1 Aanvangstijden voor verschillende diensten 
De aanvangstijd voor de dienst van de Tituskapel is om 10.00 uur.  

Huurders kunnen vanaf 14.00 uur hun dienst beginnen.  

 

3.2 Gebruik kerkzalen  
Het protocol gaat uit van de ‘anderhalvemeter’ tussen huishoudens en is bepalend 

voor het maximum aantal personen. 

 

3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal 

- Voorafgaand aan de dienst reserveren de ‘medewerkers’ hun stoelen en 

markeren de stoelen ernaast; 

- Elk huishouden krijgt bij binnenkomst drie post-its; 

- Wie als eerste binnenkomt (alleen of als gezin) gaat aan de rand van een rij 

zitten, loopt dus zo ver mogelijk een rij in; 

- Men legt vervolgens de drie post-its op de volgende drie stoelen;  

- Bij de banken wordt de afstand aangehouden van de voorliggende 

stoelen;  

- De volgende die aanschuift, gaat op de eerst beschikbare niet gestickerde 

stoel/ plek zitten en legt weer drie post-its naast zich neer. 

 

3.2.2 Capaciteit in een anderhalve meter situatie 
-     Er zijn 55 zitplaatsen, inclusief voor medewerkers 

- Huishoudens zitten bij elkaar 

 

3.2.3 Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik 

per 1 juni 

Aangepast gebruik 

per 1 juli 

Kerkzaal  Kerkdiensten en 

vergaderingen 

180 zitplaatsen 

Kerkdiensten (max. 1 

op zondag); 30 

zitplaatsen 

Kerkdiensten (max. 2 

op zondag); 55 

zitplaatsen 

Consistorie  Kerkenraad voor de 

dienst 

Vergaderzaal voor 

o.a. KR 

Ouderling + diaken + 

voorganger. 

  

 

Ouderling + diaken + 

voorganger. 

  

 

Grote zaal Oppas voor max. 12 

kinderen en 2 leiders 

Oppas voor 0-4-

jarigen 

Oppas voor 0-4-

jarigen 

Kleine zaal Diverse functies Afgesloten Afgesloten 

Voor overige doelen: in overleg met koster 
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4 Concrete uitwerking  

 

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 
 

4.1.1 Routing 
De voordeur wordt opengezet. Dat biedt doorgang naar de garderobe en kerkzaal. In 

de entree staat desinfectiegel om handen te desinfecteren bij aankomst en vertrek. De 

doorgang naar kerkzaal is alleen via geopende deuren. 

 

Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

•  De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan 

te raken. 

•  Je wacht buiten het gebouw op anderhalve meter afstand van degene die voor je 

staat  

•  Wacht bij de voordeur tot de bezoeker voor je zijn/haar jas heeft opgehangen 

voordat je het kerkgebouw inloopt  

•  Desinfecteer je handen bij binnenkomst  

•  Hang eventueel je jas op en maak zo min mogelijk gebruik van het toilet voor en na 

de dienst  

•  Zoek een plek zo ver mogelijk vooraan in de kerkzaal en loop zo ver mogelijk door in 

de rij 

•  Verplaats de stoelen niet!  

Tijdens de dienst  

•  Als je eenmaal plaats hebt genomen is het dringende advies te blijven zitten en 

vooral niet tegen de looprichting in terug te lopen!  

•  Zingen is helaas nog niet toegestaan  

•  Er is alleen een digitale collecte. De collectezakjes worden niet gebruikt  

Verlaten van de kerk 

•  Na afloop van de eredienst wordt de looprichting omgedraaid. Eerst degenen het 

dichtst bij de uitgang, daarna volgt de rest. Elk huishouden vertrekt apart.  

Post-its laten liggen. 

Graag wachten tot de bezoekers voor je het kerkgebouw verlaten hebben. 

•  Desinfecteer je handen bij het verlaten van het kerkgebouw  

•  Alle stoelen, deurkrukken e.d. worden na afloop schoongemaakt 

•  Op de toiletten zijn vochtige doekjes aanwezig om te desinfecteren  

•  Napraten s.v.p. op afstand rond het gebouw of in het park  

 

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ruimte rond het gebouw 
Voor onszelf en voor de buurt is een zo snel mogelijke doorstroming van groot belang. 

Socializen voor de aanvang van de dienst alleen in rij. Er vormen zich geen groepen. 

De gemeenteleden worden verzocht tijdig bij het kerkgebouw te zijn, zodat er niet op 

het laatste moment veel ‘verkeer’ tegelijk is.  

 

4.1.3 Garderobe 
De garderobe gelieve zo weinig mogelijk te gebruiken. Jassen eventueel meenemen.  

 

 



Gebruiksplan Tituskapel 

6 

 

4.1.4 Toiletgebruik  
Gebruik het toilet zo min mogelijk. Op de toiletten zijn vochtige doekjes aanwezig om te 

desinfecteren.  

 

4.1.5 Reinigen en ventileren 
Tijdens de hele dienst zullen de deuren van de kerk openstaan voor de ventilatie en de 

ventilatieroostes draaien.  

Na iedere eigen dienst of gebruik door anderen wordt het kerkgebouw 

schoongemaakt en geventileerd. Het kostersteam heeft hiervoor de juiste middelen en 

een rooster opgesteld.  

Algemene richtlijnen voor alle bezoekers: 

• geen handen schudden; 

• regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende 

handgel met minimaal 70% alcohol; 

• deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen; 

 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 
 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten 
 

Doop  

Bij het bedienen van de doop hanteren we de 1,5 meter regel. Alleen voor de 

doophandeling zelf komt de voorganger (na instemming van de betrokken 

ouders/dopeling en na desinfectie van zijn handen – dichterbij.  

Avondmaal 

Voorbereiding:  

•  De koster en/of diaken zet het avondmaal klaar. Hij of zij draagt hierbij schone 

handschoenen en schoon mondkapje. Voordat handschoenen en mondkapje aan 

gaan worden de handen gedesinfecteerd.  

Het kostersteam zorgt ervoor dat er mondkapjes, handschoenen en handgel aanwezig 

zijn.  

•  Het brood wordt in kleine stukjes gesneden en op een grote schone schaal 

geserveerd. De stukjes brood worden zo neergelegd dat als iemand iets van de schaal 

pakt hij/zij de andere stukken niet aanraakt. Evt. worden er twee schalen gebruikt. Het 

brood wordt afgedekt met een schoon kleed.  

•  Druivensap wordt in de kleine cupjes geschonken en zo op een dienblad neergezet 

dat bij afpakken de andere cups niet aangeraakt hoeven te worden. De schaal wordt 

afgedekt met een schoon kleed.  

•  Brood en druivensap worden (afgedekt) voor de dienst op de tafel klaargezet (deze 

staat in het midden midden voor het podium maar op ruime afstand van zowel de 

sprekers als de zanger(s).  

 

Gang van zaken tijdens de viering:  

In de Tituskapel is een viering in een grote kring gebruikelijk, waarbij de deelnemers 

elkaar brood en beker doorgeven. Vanwege de 1.5 meter-regel is dat nu niet mogelijk.  

Daarom wordt als noodmaatregel een gaande viering toegepast ingesteld, zoals 

hieronder beschreven. 

•  De voorganger en diaken gebruiken desinfecterende handgel, voordat zij het 

avondmaal gaan bedienen.  

Vooraf wijst de voorganger erop dat iemand begrijpelijke redenen kan hebben om 

ondanks de veiligheidsmaatregelen niet aan de viering deel te nemen. Dat is prima en 

niemand moet zich verplicht voelen. 
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De voorganger legt eveneens vooraf de gang van zaken uit. 

•  Het brood dat de voorganger toont en de beker die hij inschenkt bij de 

instellingswoorden, worden niet gebruikt voor consumptie 

•  De voorganger gaat op afstand van de tafel staan en zegt tegen iedereen die naar 

voren komt: “dit is) het lichaam en het bloed van Christus voor u/jou”.  

•  De diaken wijst aan wie er naar voren mag komen. Mensen die uit één huishouden 

bij elkaar zitten, kunnen samen naar voren gaan. De diaken ziet erop toe dat er 

voldoende doorloopsnelheid is, maar dat er geen rij ontstaat.  

- de looproute heen en terug dient duidelijk gemarkeerd te zijn. 

- Tijdens het avondmaal wordt muziek zonder zang gespeeld op podium.  

 

Zegening in trouwdienst en bevestiging ambtsdragers 

Wat bij de doop gezegd is, geldt m.m. ook voor het zegenen van een echtpaar in een 

trouwdienst en bij de bevestiging van ambtsdragers.  

 

4.2.2 Zang en muziek 
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk.  

 

4.2.3 Collecteren 
De collecte zal via digitale overmaking plaatsvinden. Er gaan geen collectezakken 

rond.  

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 
Er is geen koffiedrinken/ ontmoeting in het kerkgebouw. Na het verlaten van het 

gebouw kun je voor ontmoeting op 1,5 meter afstand gebruik maken van het kerkplein, 

de grasveldjes in de Wijnand Nuijenstraat, met elkaar het Rembrandtpark inlopen of 

elders afspreken. Bezien zal worden of er koffie/thee/limonade klaargezet kan worden 

op tafels, waarbij ieder voor zichzelf inschenkt. 

 

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 
Voor kinderen van 0-4 jaar is begin juli nog geen duidelijk plan. Het is denkbaar dat er 

oppas geregeld wordt in de grote vergaderzaal. Dit dient volgens rooster te gebeuren. 

worden. De kinderen gaan meteen bij binnenkomst naar de zaal en blijven daar 

gedurende de hele dienst. Ze komen niet, zoals veelal gebruikelijk, aan het eind van de 

dienst voor de zegen in de kerkzaal. 

Er is vooralsnog in de maanden juli en augustus geen kinderwerk in de kerk voor 

kinderen vanaf 5 jaar. Kinderen vanaf 5 jaar gaan mee in kerkzaal en zitten bij hun 

ouders of huisgenoten. De ouders zijn daarvoor verantwoordelijk. 

Voor de situatie vanaf september overleggen de kinderwerkers met elkaar om te 

komen tot een plan. 

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter 

afstand te houden. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te 

houden. De 1,5 meter tussen de jongere en de volwassene blijft wel van kracht. 

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 
Het is van belang de volgende richtlijnen sowieso in acht te nemen: 

• Kom alleen als je geen klachten hebt* 

• Houd bij aankomst 1,5 meter afstand tot de bezoeker voor je 

• Geen handen schudden 

• Hoest of nies in je elleboog 

* Ook als je bijvoorbeeld hooikoorts hebt en veel niest is het verzoek helaas om niet te 

komen.  
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Helaas kan onvermijdelijk slechts een beperkt aantal personen de kerkdiensten 

bezoeken.  

Alleen personen die zijn aangemeld en/of een bevestiging van welkom hebben 

ontvangen, worden toegelaten in de dienst. 

 

Voor een goede en eerlijke verdeling is de gemeente ingedeeld in groepen op basis 

van het alfabet van de straatnaam van de huishoudens.  

- Per dienst kunnen drie of vier groepen straatnamen zich aanmelden: zij zijn welkom 

om te komen. Het is belangrijk dat je door een mailtje naar aanmelden@tituskapel.nl 

vóór donderdag 23:59 uur doorgeeft dat je komt en met hoeveel personen uit je 

huishouden. We zijn verplicht om dit bij te houden. 

- Ben je niet genodigd deze week, maar wil je graag op de reservelijst? 

Meld je dan ook aan door een mailtje naar aanmelden@tituskapel.nl vóór 

donderdag 23:59 uur , met vermeldig van het aantal personen uit je huishouden..  

- De volgorde op de reservelijst wordt bepaald door hoe vaak je al 

geweest bent, zodat iedereen een kans heeft er zo vaak mogelijk bij te 

zijn. 

- Let op: wie vanuit de reservelijst utgenodigd wordt om te komen, krijgt 

pas zaterdag daarvan een bevestiging per mail (check eventueel je 

spambox of reclamemap). 

- Meld ook je annulering als je onverhoopt op het laatste moment niet 

kunt komen. 

 

Bij het plaatsen wordt een marge van 5 open plaatsen aangehouden 

voor gasten, ‘misverstanden’, ‘wel aangemeld, niet doorgekomen’enz., 

dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat we mensen moeten weigeren. 
Nioet aangemelde gasten dienen zich bij de ingang alsnog in te schrijven bij de 

coördinator. 

 

- Voor diensten met een doopsbediening kunnen de doopouders / de 

dopeling maximaal 4 extra plaatsen reserveren. 

 

Iedere zondag is er coördinator eredienst aanwezig. Die heeft de lijst met genodigden. 

Deze zal bij de ingang van de kerk ook de bekende RIVM-vragen stellen: bent u 

verkouden, hebt u koorts... etc. Bij een ‘ja’ op een van de vragen, kan de kerkganger 

de kerk niet betreden.   

 

Voor mensen die geen email hebben, is een uitzondering mogelijk: zij kunnen bellen 

met kringleider, kringouderling of iemand van het bestuur. 

http://aanmelden@tituskapel.nl?
http://aanmelden@tituskapel.nl?
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Voor vragen, opmerkingen, onduidelijkheden, kun je een mail sturen aan 

aanmelden@tituskapel.nl  

 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 
Zoals we van het RIVM weten is er de groep kwetsbare mensen. Voor hen en voor de 

gezondheid van ieder ander willen we dat iedere kerkbezoeker zich daarom houdt 

aan de richtlijnen van het RIVM. Mensen in de kwetsbare groepen en mensen van 70 

jaar en ouder zijn van harte welkom. We willen benadrukken dat we er alles aan zullen 

doen dat bezoekers zich houden aan de regels en voorschriften, maar dat iedere 

persoon – zeker in de kwetsbare groep – zichzelf moet afvragen wat goed is voor 

zijn/haar situatie.  

 

4.4 Taakomschrijvingen 
 

4.4.1 Coördinatoren  
Iedere zondag zal er een coördinator zijn, die aanwezig is om de binnenkomst en 

uitgaan bij de kerk te begeleiden. De aanwijzingen van de coördinator moeten 

worden opgevolgd.  

 

4.4.2 Kerkenraad, diaconie, voorganger en presentator 
In principe zijn er altijd een voorganger, ouderling, diaken en presentator aanwezig. Zij 

zullen voorafgaand aan de dienst in de ‘consistorie’ zijn. 

Er wordt geen hand gegeven bij aanvang van de dienst aan de voorganger.  

Allen gebruiken hun eigen bijbel, i-pad en papieren. Na gebruik van de katheder wordt 

deze direct ontsmet door de gebruiker. 

 

4.4.3 Techniek 
Vanuit de techniek zullen er maximaal 4 personen per zondag aanwezig zijn. 3 daarvan 

zitten achter de techniektafel, waar de zitplaatsen zo zijn ingericht dat er 1.5 meter 

tussen de stoelen zit.  

Na afloop zullen door hen de knoppen, keyboards en bedieningspaneel ontsmet 

worden.  

 

4.4.4 Muzikanten 
Muzikanten in de dienst zullen op het podium staan, dan wel achter de piano zitten. De 

aanwezigen zullen niet mogen zingen.  

 

4.5 Tijdschema 
Wanneer Wat Wie 

 Zaterdag  

avond Ramen in de kerkzaal staan open om te 

ventileren 

Koster 

 Zondag  

Voor 9:00u Beeld, geluid, stream aanwezig techniek 

9:00u Deuren van het gebouw open  

Ventileren 

Koster 

 Toiletten en deurklinken reinigen  

9:00u Gastheren/vrouwen aanwezig Gastheren/vrouwen 

9:00u Muziekteam en beameraar aanwezig  

9:20u Sound/videocheck muziekteam Muziekteam/techniek 

mailto:aanmelden@tituskapel.nl
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9:25u Voorganger en presentator melden zich 

bij geluid 

Voorganger, 

presentator, geluid 

9:30u Sound/videocheck presentator en 

voorganger 

Voorganger, 

presentator, techniek 

9:30u Inloop gemeente 

Eventueel muziek 

Gastheren/vrouwen 

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  
De kerkenraad heeft in samenwerking met de CVB dit plan samengesteld en op 

hoofdlijnen vastgesteld op 24 juni 2020. 

 

5.2 Communicatie 
De volgende informatie delen we met de gemeente en op de site:  

• 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.  

• Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 

• Wijze van reserveren en toekennen van de plekken.  

Gebruik hiervoor verschillende opties: bord bij de kerk, Tituskapel nieuwsbrief en 

website.  
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6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen 

en bezoekwerk 

 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 
Hoewel het ernaar uitziet dat binnenkort weer meer activiteiten mogelijk zijn, is het 

goed om per activiteit na te gaan 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 zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Dan 

vergaderen we in een ruimte waar we de regels kunnen naleven.  We richten 

de zaal zo in, dat deelnemers op tenminste anderhalve meter afstand van 

elkaar kunnen plaatsnemen.  

- De keuken mag gebruikt worden, maar met de anderhalve meter van elkaar, 

dus maximaal 2 personen tegelijk in de keuken. 

 

6.2 Bezoekwerk 
Voor afspraken over bezoekwerk verwijzen we naar de laatste versie van het Protocol 

erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten 

(www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol) 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol/

