
Gebruiksplan kerkgebouw 
 

Gemeente  : PG Schouwen aan Zee 

Betreft gebouw : Jacobuskerk 

Datum   : 10 juni 2020 

 

Algemene afspraken: 

 

- Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 personen 

gehouden worden. We gebruiken deze periode als oefenperiode waarin we evalueren en 

bijstellen;  

- Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op. Op basis van de voorschriften is er in de 

Jacobuskerk plaats voor maximaal 60 personen, exclusief medewerkers; 

-  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. 

 

Gebruik van het kerkgebouw: 

De kerkzaal wordt gebruikt : voor de zondagse eredienst; (max. (60) 

                         : voor begrafenis/bruiloft (max. 60) 

             : als expositieruimte (max. 20) 

             : voor concerten (max. 60) 

          : voor recreatiepastoraat, kaarsenhoek (max. 20) 

De consistorie wordt gebruikt : voor vergaderingen 

Kerktoren : de kerktoren kan, omdat het niet mogelijk is om aan de geldende 

coronamaatregelen te voldoen, niet beklommen worden. 

 

Kerkzaal, gebruik kerkdiensten 

De bezoekers krijgen vooraf de volgende informatie: 

- Volg de aanwijzingen op van uw gastheer/gastvrouw met oranje vest; 

- Reinig eerst uw handen alvorens kerk te betreden; 

- U krijgt een beschikbare plaats aangewezen; 

- De voorste rij is bestemd voor de “zanggroep”; 

- Op de achterste rij is een aantal plaatsen gereserveerd voor laatkomers; 

- Houd minimaal 1,50 m  afstand; 

- Volg de aangebrachte looproutes; 

- Het liedboek ligt reeds op uw plaats( na dienst laten liggen); 

- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten; 

- Bezoekersaantal is gelimiteerd in juni tot 30 en in juli tot 60; 

- Toilet kan in principe niet gebruikt worden; 

- Gastvrouw(heer) heeft de leiding bij vertrek einde dienst; 

- Er staan bij de uitgang van de kerk collecteschalen t.b.v. Diaconie en Kerkvoogdij; 

- Na de kerkdienst wordt de kerkzaal schoongemaakt 

 

 
 



Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

- De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken hoeven aan te raken; 

- Gastheer/gastvouw controleert de reservering en vraagt naar gezondheidstoestand; 

- Bij de ingang van de kerkzaal staat desinfecterend middel; 

- Er  wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe; 

- De bezoeker krijgt door de gastheer/gastvouw  een plaats aangewezen; De kerkbanken 

worden vanaf de voorste rij gevuld; 

 

Verlaten van de kerk 

- Op aanwijzing van de gastheer/gastvrouw verlaten de bezoekers de kerkzaal, beginnend 

bij de achterste kerkbank; 

- Na afloop van de dienst zijn predikant en ouderling van dienst buiten aanwezig voor een 

nagesprek (op 1 ½ meter). 

Consistorie: 

- De consistorie wordt gebruikt voor het houden van vergaderingen; 

- De tafels en stoelen staan in “corona-opstelling”; 

- Er is ruimte voor maximaal 10 personen; 

- Tijdens een kerkdienst kan de consistorie als crèche worden ingericht. We hanteren daarbij 

de regels die ook voor de kinderopvang gelden. 

 

Kerktoren: 

- De kerktoren kan niet beklommen worden. 

 

Exposities en opening woensdagmorgen: 

- De banken zijn met lint afgesloten. Ook de kinderhoek is afgesloten. 

- Toilet bezoek is niet mogelijk. 

- Er wordt geen koffie geschonken. 

- Bezoekers kunnen wel de rouwborden in het koor bekijken. Maar mogen niet op de stoelen 

zitten.  

  


