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GEBRUIKSPLAN        juli 2020 

 

Algemeen 

Vanaf 1 juli 2020 worden er weer kerkdiensten gehouden, waarbij volgens de 

nieuwe richtlijnen maximaal 100 mensen  aanwezig mogen zijn. Er zullen alleen 

diensten van de eigen locatie Scharendijke gehouden worden, geen gezamenlijke 

diensten van Schouwen aan Zee. 

 

Gedurende de laatste jaren zijn er maximaal 65 bezoekers in de kerk geweest. 

Wij blijven onder de 100 bezoekers en gaan geen reservering toepassen. 

 

Bij metingen is gebleken dat wij 65 mensen in de kerk kunnen herbergen, met 

een eventuele uitloop naar de Hoeksteen van 24 personen. Daar is de dienst te 

beluisteren via de geluidsinstallatie.  

Ook kan er thuis altijd via www.kerkdienstgemist.nl meegeluisterd worden. 

 

MAATREGELEN 

 

Binnenkomst 

 

Bij het binnenkomen wordt gevraagd of men geen corona-gerelateerde klachten 

heeft.  

De bezoekers worden geregistreerd i.v.m. een mogelijk later contactonderzoek. 

Er staan strepen op 1,5 meter afstand. Dat is een buffer bij het binnenkomen. 

Een corona-coördinator met badge houdt toezicht op de naleving.  

Er staan flesjes desinfectiegel en tissues klaar in de toren. De jassen worden mee 

naar binnen genomen. 

De ingang via de Hoeksteen is gesloten. 

De kerkgangers worden begeleid naar hun plaats door een corona-coördinator, 

herkenbaar aan een badge. Op de banken zijn stickers geplaatst op de plek waar 

je mag gaan zitten. Stellen  en gezinnen mogen bij elkaar zitten, waarbij wel 

rekening met de 1,5 meter moet worden gehouden. 

 

 

 



Zingen 

Het advies van de PKN is om niet met elkaar te zingen. Alleen de mensen op de 

voorste banken mogen zingen. Dat zijn er (afhankelijk of er stellen naast elkaar 

kunnen zitten) maximaal 8. De gemeenteleden kunnen mee neuriën. Er wordt 

gebruik gemaakt van de beamer, mensen kunnen hun eigen liedboek meenemen.  

 

Uitgaan 

Aan het einde van de dienst wordt verzocht om weer even te gaan zitten. 

Bij het uitgaan van de kerk lopen eerst de voorganger en ouderling van dienst 

langs het rechter gangpad naar de deur en daarna worden de bezoekers bank 

voor bank vanaf achterin naar de uitgang begeleid door de corona-coördinator.  

Daar lopen de mensen langs de aangebrachte markeringslijn en op onderlinge 

afstand van 1,5 meter van elkaar, langs voorganger en ouderling om te groeten 

en gaan naar buiten 

 

Er is geen mogelijkheid tot koffie drinken na de dienst. 

 

Collectes 

Voor de collecten staan schalen bij de uitgang.  

 

Kinderen 

Om te wennen aan deze maatregelen zal er in de zomervakantie geen crèche en 

kindernevendienst zijn. De kinderen kunnen wel de kerkdienst meemaken. 

 

Schoonmaak 

Als de lessenaar en microfoon door meerdere mensen wordt gebruikt, wordt er 

tussendoor gereinigd. 

Alle ruimtes die gebruikt zijn worden na de dienst schoongemaakt volgens een 

reinigingsplan.  

Er wordt gevraagd de toiletten zo min mogelijk te gebruiken.  

Daar zijn ontsmettingsgel en tissues aanwezig. 

 

Communicatie 

In een extra Nieuwsbrief worden de maatregelen uitgelegd.  

Ook zal er in de toren een exemplaar van het gebruiksplan hangen. 

 

Alle bezoekers ontvangen een samenvatting van de nieuwe regels bij 

binnenkomst. 

 

 

 


