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1 Inleiding 

In heel Nederland hebben we te maken met maatregelen als gevolg van het Covid-19-virus. Nu we 

als baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ op 6 juni 2021 de kerkdeuren weer gaan openen is hiervoor 

het eerdere gebruiksplan (v2.04) aangepast. In dit plan zijn alle onderdelen uit het protocol voor 

erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten verwerkt. Het plan is specifiek opgesteld voor het 

kerkgebouw aan de Hemelsley 98A, 6136 HM Sittard.  

 

Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, 

kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. De versoepeling van de maatregelen door de 

overheid zijn gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid die door de maatschappij en daarmee ook 

de kerken genomen moet worden. Dat wordt samengevat met de woorden: informeren, registreren 

en placeren.  

 

De uitwerking en invulling van dit gebruiksplan behoort tot de verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad. De baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ houdt zich in het kader van de veiligheid aan 

de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Er wordt ‘anderhalve meter’ afstand gehouden. Het 

kerkgebouw is daarop ingericht, we hebben maatregelen genomen ter voorkoming van verspreiding 

van het Covid-19-virus, we hebben een gebruiksplan, bezoekers met klachten worden geacht thuis 

te blijven en er is extra aandacht voor schoonmaak. Extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare 

bezoekers en bezoekers boven de leeftijd van 70 jaar. We hopen dat het gebruiksplan helder en 

hanteerbaar is voor het kerkgebouw, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. 

 

Let op:  De voorschriften van de overheid kunnen worden bijgesteld.  

 Dit gebruiksplan wordt daar dan zo spoedig mogelijk op aangepast.  

 

Wel/niet bezoeken van de kerk  

De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een activiteit 

mag bezoeken. Kijk voor de meest actuele voorschriften van de overheid op:  

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus  

 

Kwetsbare groepen 

Bezoekers die tot een risicogroep behoren zijn bezoekers die een hoger risico hebben om ernstig 

ziek te worden van een besmetting met het nieuwe Covid-19-virus. Welke groepen dit zijn kun je 

lezen op: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen. Het gaat in het kort om bezoekers van 

70 jaar en ouder en volwassenen met onderliggende aandoeningen.  

 

Deze groep beslist zelf of zij aan de kerkdienst of andere activiteiten deelnemen. De kerk wijst op 

het advies van de overheid: voorschriften van de rijksoverheid met betrekking tot risicogroepen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-

het-coronavirus/gezondheidsadviezen. Blijf sowieso thuis als je verkoudheidsklachten, koorts en/of 

benauwdheid hebt. Verkoudheidsklachten kunnen zijn: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte 

hoest of verhoging. 

 

Tot slot: Uitwerking en invulling van dit gebruiksplan behoort tot de verantwoordelijkheid 
van de kerkenraad, maar de kerkenraad benadrukt dat iedere bezoeker van het 
kerkgebouw komt op eigen verantwoordelijkheid (voor zichzelf en ook met een 
verantwoordelijkheid naar de andere bezoekers)!  

 
 Ook het gebruiksplan is niet allesomvattend.  
 Daarom is het gebruik van gezond verstand van even groot belang. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
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2 Doel en functie van dit gebruiksplan  

Dit gebruiksplan beschrijft het protocol voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten van de 

baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’. Het gebruiksplan is opgesteld voor het kerkgebouw aan de 

Hemelsley 98A, 6136 HM Sittard en is opgezet om binnen de kaders van de richtlijnen van de 

overheid de erediensten en kerkelijke bijeenkomsten gedoseerd en verantwoord te houden. Voor de 

tekst en inhoud van dit plan is gebruik gemaakt van publicaties van het Interkerkelijk Contact voor 

Overheidszaken, de Unie van Baptistengemeenten, de Reformatorische kerken, de Protestantse 

Kerk in Nederland en van gezamenlijke afstemming binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, 

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. 

 

2.1 Doelstelling in het algemeen 

Op 6 juni 2021 starten we als baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ weer met de reguliere ere-

diensten, met inachtneming van een maximaal aantal bezoekers. Het maximum aantal bezoekers is 

exclusief de medewerkers. Medewerkers zijn de mensen die noodzakelijk zijn voor het organiseren 

van de eredienst. Concreet gaat het om de volgende personen: voorganger, ouderlingen, diakenen, 

muzikanten, (voor)zangers, coördinatoren, technici en de koster.  

 

Met dit gebruiksplan willen we bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het Covid-

19-virus, ook nu er steeds meer gevaccineerd en de druk op de zorg minder wordt. Als 

geloofsgemeenschap willen we onze verantwoordelijkheid nemen en gebruik maken van de 

versoepelingen, maar zoeken we bewust niet de grenzen op van wat kan en mag. Als kerk willen 

we bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren, zoals onze ouderen (70+). Hoewel de 

overheid ruimte biedt tot versoepeling, heeft behoedzaamheid voor de kerkgangers onze eerste 

prioriteit. Daarnaast willen we volop kerk zijn binnen de geboden mogelijkheden voor (kerkelijke) 

samenkomsten. 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 

We beschrijven in dit gebruiksplan de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde 

controlefase van de Covid-19-virus crisis. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en 

organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren. Op basis van dit plan zetten 

we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente. Dit plan is online 

terug te vinden op de website van de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ en op papier in ons 

kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio. 

 

2.3 Algemene afspraken 

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze 

doelstelling: 

• Anderhalve meter afstand houden tussen bezoekers die niet tot hetzelfde huishouden 

behoren. Onder een huishouden verstaat het RIVM: echtgenoten, geregistreerde partners of 

andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres 

wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet één huishouden; 

• Bezoekers die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met 

anderen uit hun huishouden;  

• 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 

3.1 Aantal kerkdiensten  

Onder verantwoordelijkheid van de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ wordt er op zondag één 

ochtenddienst georganiseerd. Tijdens de kerkdienst wordt er zondagsschool gehouden en komt 2-

wekelijks de jeugdgroep bij elkaar. Daarnaast wordt het kerkgebouw, indien een gemeentelid 

overlijdt, zo nodig gebruikt voor een uitvaartdienst voorafgaand aan een begrafenis. 

 

3.2 Aanvangstijden 

De aanvangstijd van de reguliere kerkdienst is op zondagmorgen is 10:00 uur. Deze aanvangstijd is 

gelijk aan de situatie vóór de maatregelen t.g.v. het Covid-19-virus. 

 

3.3 Gebruik kerkzalen 

De vereiste ‘anderhalve meter’ tussen de bezoekers is in ons kerkgebouw met beperkte capaciteit 

(70 bezoekers) haalbaar. 

 

3.4 Omschrijving kerkzaal 

De kerkzaal van de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ heeft een oppervlakte van 252 m2. Voorin 

de kerk is het podium met kansel, orgel, piano en avondmaalstafel. De kerkzaal heeft losse stoelen 

die, omdat ze in rijen zijn opgesteld, aan elkaar zijn gekoppeld. Er staan ‘normaal’ 65-70 stoelen. 

Daarnaast staan er in de ‘normale’ opstelling tafels met stoelen om na de eredienst samen te komen 

rond een kop koffie. In het volgende hoofdstuk 4 (Eredienst in het kerkgebouw) worden de aanpas-

singen omschreven voor het Covid-19-virus.  

 

3.5 Capaciteit in een anderhalve meter situatie 

In de ruime kerkzaal met één hoofdingang en twee nooduitgangen is de anderhalve meter afstand 

ruimschoots te realiseren, daarbij geldt: 

• Bezoekers van het kerkgebouw worden bij aankomst vastgelegd voor elke kerkdienst. 

• De bezoek(st)er hoort van een coördinator waar hij/zij kan gaan zitten. 

• Met de tussenruimte van 2 stoelen en rijen op ‘anderhalve meter’ afstand wordt voldaan aan 

de ‘anderhalve meter’ eis. 

• Huisgenoten moeten bij elkaar zitten. 

• Er geldt een uitzonderingen op de ‘anderhalve meter’ voor hulpbehoevenden, bijvoorbeeld 

een rolstoel die geduwd moet worden. 

• In de oude ‘normale’ situatie konden er maximaal ongeveer 250 personen in de kerkzaal 

plaats nemen. Op basis van de ‘anderhalve meter’-situatie kunnen we 70 bezoekers toelaten, 

exclusief degenen die in de kerkdienst een taak hebben. 

 

3.6 Contactcontrole 

De informatie over wie erop welke datum in de kerk geweest is wordt 3 weken bewaard in verband 

met eventueel contactonderzoek achteraf. 
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3.7 Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit 

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik Covid-19-virus 
Kerkzaal Een kerkdienst per zondag.  

De vloeroppervlakte van de kerkzaal 252 m2 

Normaal maximaal 250 zitplaatsen  

Een kerkdienst per zondag 
Aangepaste opstelling in kerkzaal 
Op ‘anderhalve meter’ maximaal 70 zitplaatsen 

Wekelijkse inloop & maaltijd op dinsdagmiddag De inloop op dinsdagmiddag komt te vervallen  
Bij het weer opstarten van de inloop op dinsdag-
middag wordt het gebruiksplan hierop aangepast 

N.v.t. In de opstartfase zijn er geen afzonderlijke Bijbel-
studies zijn is er één gezamenlijke Bijbelstudie op 
de woensdagavond 
• Komt in de plaats van men-on-Monday 
• Komt in de plaats van groeien in geloof  
• Komt in de plaats van girls-on-Friday  

Aangepaste opstelling in kerkzaal 
Op ‘anderhalve meter’ maximaal 70 zitplaatsen 

Keuken Wekelijks consistorie 10-15 min. voor eredienst 
De vloeroppervlakte van de keuken 40 m2 
 

Wekelijks consistorie 10-15 min. voor eredienst 
Aangepaste opstelling tafels 
Voorganger & kerkenraad (max. 7 personen) 

Maandelijks voorbereidingen voor avondmaal Er is tijdens de opstartfase geen avondmaal 
Planning is 1 november met aangepaste aanpak 

Maken van koffie & thee tijdens activiteiten Maken van koffie & thee tijdens activiteiten 

Maken van koffie & thee tijdens eredienst Er wordt na eredienst geen koffie & thee gedronken 

Wekelijks voorbereiden maaltijden voor inloop 
op dinsdagmiddag 

De inloop op dinsdagmiddag komt te vervallen  
Bij het weer opstarten van de inloop op dinsdag-
middag wordt het gebruiksplan hierop aangepast 

Grote zaal Wekelijks zondagsschool tijdens de eredienst  
De vloeroppervlakte van de grote zaal 50 m2 

Wekelijks zondagsschool tijdens de eredienst 
1 zondagsschoolleidster & maximaal 15 kinderen 

Wekelijkse Bijbelstudie op maandagavond In de opstartfase is er één gezamenlijke Bijbelstudie 
en is er geen Bijbelstudie men-on-Monday 
Bij het weer opstarten van de Bijbelstudie men-on-
Monday wordt het gebruiksplan hierop aangepast 

Wekelijkse Inloop op woensdagmiddag De inloop op woensdagmiddag komt te vervallen 
Bij het weer opstarten van de inloop op woensdag-
middag wordt het gebruiksplan hierop aangepast 

Wekelijkse Bijbelstudie op woensdagavond In de opstartfase is er één gezamenlijke Bijbelstudie 
en is er geen Bijbelstudie groeien in geloof 
Bij het weer opstarten van de Bijbelstudie groeien in 
geloof wordt het gebruiksplan hierop aangepast 

Wekelijkse Bijbelstudie op vrijdagochtend In de opstartfase is er één gezamenlijke Bijbelstudie 
en is er geen Bijbelstudie girls-on-Friday 
Bij het weer opstarten van de Bijbelstudie girls-on-
Friday wordt het gebruiksplan hierop aangepast 

Kleine 
zaal 

Twee-wekelijk jeugdgroep tijdens de eredienst  
De vloeroppervlakte van de kleine zaal 28 m2 

Twee-wekelijk jeugdgroep tijdens de eredienst  
1 jeugdleidster & maximaal 8 tieners 
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4 Eredienst in het kerkgebouw 

Dit hoofdstuk gaat specifiek in op de eredienst op de zondagochtend. Dit is de activiteit met de 

meeste deelnemers. Overige activiteiten staan beschreven in hoofdstuk 5 (Overige activiteiten in het 

kerkgebouw). De baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ heeft in het kerkgebouw één samenkomst op 

de zondagochtend. Er worden dus niet meer erediensten op de zondag in het kerkgebouw 

gehouden. Het kerkgebouw wordt ook niet verhuurd aan derden. 

 

• De eredienst in het kerkgebouw van de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ 

is op zondagmorgen om 10:00 uur. 

 

4.1 Gebruik van de kerkzaal voor de eredienst 

Het protocol voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten gaat uit van de ‘anderhalve meter’ 

tussen bezoekers. De officiële regel vanuit met ministerie van VWS en het RIVM is op dit moment: 

“In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in kerken, heeft iedereen 

een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen ‘anderhalve meter’ meter afstand. Zonder 

gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij 

voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.”.  

 

In de kerkzaal van de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ in Sittard is het niet mogelijk is om én 

‘anderhalve meter’ afstand te houden én max. 100 personen (exclusief medewerkers) in het gebouw 

te ontvangen. Het maximum aantal personen in de kerkzaal ligt daarom lager. Hierbij rekening 

houdend met de ‘anderhalve meter’, looproutes en vooral ook de zorg voor oudere 70+ bezoekers. 

 

Het maximum aantal bezoekers is exclusief 'medewerkers'. Medewerkers zijn de mensen die 

noodzakelijk zijn voor het organiseren van erediensten. Concreet gaat het om de volgende 

personen: voorganger, ouderlingen, diakenen, muzikanten, coördinatoren, technici en de koster. Er 

wordt in de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ echter verschil gemaakt tussen medewerkers die 

in de kerkzaal plaatsnemen en de overige medewerkers die elders een plaats hebben (o.a. op het 

podium). We zoeken bewust niet de grenzen op van wat kan en mag. 

 

Medewerkers die we niet meetellen bij het aantal bezoekers: 

• Voorganger, 

• Muzikanten. 

• (Voor)zangers en 

• Technici. 

 

Medewerkers die we wel meetellen bij het aantal bezoekers: 

• Ouderlingen, 

• Diakenen, 

• Coördinatoren en 

• Koster. 
 

Het maximum aantal bezoekers voor de kerkzaal ligt op: 70 
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4.1.1 Plaatsing in de kerkzaal 

De kerkzaal van de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ heeft een oppervlakte van 252 m2  

• De totale ruimte is 21 meter lang en 12 meter breed.  

• Het podium is 12 meter breed en 4,5 meter diep. 

 

Op het podium bevinden zich de voorganger, muzikanten (o.a. orgel en piano), de avondmaalstafel 

en bij gelegenheid een combo of een zanggroep. Dit alles met inachtneming van de ‘anderhalve 

meter’. 

 

Achter in de kerkzaal bevindt zich een console voor het techniek-

team. Deze medewerkers zorgen voor de belichting van de 

kerkzaal, het projecteren van de liederen en PowerPoint 

presentaties, de geluidsversterking in de kerkzaal en het 

opnemen van de diensten. 

 

De kerkzaal heeft losse stoelen die, omdat ze in rijen zijn 

opgesteld, aan elkaar zijn gekoppeld. In de Covid-19 tijd plaatsen 

we 151 stoelen in de kerkzaal, 7 rijen van 19 op ‘anderhalve 

meter’ uit elkaar en langs de achtermuur links/rechts van de 

geluidstafel nog een 18-tal stoelen verdeeld over 4 blokken. Er is 

in de kerkzaal geen galerij. 

 

4.1.2 Looproute bij aankomst erediensten 

De deuren staan open zodat bezoekers geen deuren 

zelf hoeven te openen of sluiten. Het betreft de 

voordeur, de tussendeur van hal naar garderobe en 

de tussendeur van de garderobe naar de kerkzaal.  

 

De bezoekers voor de erediensten worden bij de 

voordeur welkom geheten door een van de 

‘coördinator’.  

• Voor bijeenkomsten met minder dan 100 

bezoekers is triage niet langer verplicht. 

Alleen nieuwe bezoekers worden daarom 

gewezen op de huisregels met betrekking tot 

het Covid-19-virus. Als onderdeel van de 

huisregels kunnen er vragen worden gesteld 

over de gezondheid. 

• De aanwezigheid van de bezoekers wordt 

vastgelegd. Deze gegevens worden door de 

kerkenraad 3 weken bewaard. Dit vastleggen 

gebeurt om in geval van een Covid-19-virus 

besmetting de overige aanwezigen te kunnen 

waarschuwen en als een GGD-contact 

onderzoeker daarom vraagt zullen deze 

gegevens worden gedeeld.  

 

De bezoekers voor de eredienst lopen via de hal naar de garderobe. 

• In de garderobe staan buiten het looppad tafels met daarop desinfecterende handgel. De 

bezoekers zijn verplicht hun handen hier schoon te maken alvorens de kerkzaal te betreden. 
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• De garderobe wordt tijdens de eredienst niet gebruikt om de jassen op te hangen. Deze 

neemt men mee de kerkzaal in en kan men over zijn ‘eigen’ stoel hangen.  

 

De bezoekers voor de eredienst komen daarna in de kerkzaal. De stoelen worden van voor naar 

achter in de kerkzaal gevuld en zijn opgesteld in rijen met een tussenruimte van ‘anderhalve meter’. 

In de eerste paar weken wordt door een coördinator de bezoekers een plaats aangewezen volgens 

de onderstaande opvulling: 

• Huisgenoten moeten naast elkaar zitten. Onder een huishouden verstaat het RIVM: 

echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en 

kinderen, voor zover zij op één adres wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen 

vormen dus niet één huishouden; Ook als men samen in één auto naar de kerk is gekomen 

(dit is eigen verantwoordelijkheid), in de kerk mag men alleen bij elkaar zitten als men uit één 

huishouden komt (kerkelijke verantwoordelijkheid). 

• Bij aankomst bij de eredienst in de kerk is rij 1 in de kerkzaal de voorste rij en rij 9 de achterste 

rij (zie tekening). 

• Wie als eerste binnenkomt (alleen of als gezin) gaat op de voorste rij aan het einde van de 

rij aan de rand zitten. 

• De volgende die binnenkomt (alleen of als gezin) laat 2 stoelen vrij en gaat dan zitten. Zijn 

er onvoldoende stoelen in de rij vrij om er 2 over te slaan of om als gezin te zitten dan neemt 

men de volgende rij van voren. 

• Als er op een rij zitplaatsen overblijven omdat een gezin van 3 of 4 personen een volgende 

rij is ingestapt dan moet de volgende die binnenkomt indien mogelijk eerst de voorgaande rij 

opvullen. 

• Door de erediensten bij de opstart in te korten tot maximaal 60 minuten willen we de 

noodzaak van gebruik van de toiletten beperken. 

 

4.1.3 Looproute bij verlaten erediensten 

De kerkzaal wordt verlaten via de normale uitgang achterin de kerkzaal.  

• In de eerste maand na opening van de kerk 

wordt bij het eindigen van de eredienst er door 

de voorganger of een van de kerkenraads-

leden op gewezen hoe men de zaal dient te 

verlaten en dat men niet vlak buiten de deur of 

voor de kerk (sociaal) moet groeperen.  

• Bij verlaten van de eredienst in de kerk is rij 9 

de achterste rij en rij 1 de voorste rij (zie 

tekening). 

• Bij het verlaten van de kerkzaal gaat eerst de 

achterste rij uit de kerkzaal weg (rij 9). 

• Daarna gaat de voorlaatste rij van de kerkzaal 

weg (rij 8). 

• En zo steeds een rij verder naar voren (rij 7, 6, 

5, 4, 3, 2 en 1). 
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4.2 Consistorie 

De voorganger, ouderlingen en diakenen komen voorafgaand aan de dienst samen in de consistorie. 

Momenteel bestaat dit kerkelijk team uit maximaal 7 personen. De consistorie is in het kerkgebouw 

van de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ geen vastgestelde ruimte. De consistorie wordt enkel 

een 10- tot 15-tal minuten voorafgaand aan de eredienst gebruikt en daarom komt men normaal bij 

elkaar rond de tafels in de keuken. 

 

Hoewel er rond de tafels in de keuken ‘normaal’ ruim plaats is voor een 20-tal personen en in de 

consistorie maar maximaal 7 mensen aanwezig zijn, kan men op ruime afstand van elkaar zitten. De 

looppaden zijn echter niet ruim genoeg om bij het langslopen aan de ‘anderhalve meter’ te voldoen. 

De opstelling van de tafels in deze ruimte wordt daarom aangepast voor de functie van consistorie 

om meer ruimte voor de looppaden te creëren voor de voorganger en kerkenraadsleden. 

 

De voorganger, gastspreker en kerkenraadsleden 

worden net als de overige bezoekers voor de eredienst 

welkom geheten door een van de ‘coördinators’.  

• De aanwezigheid van voorganger, gastspreker 

en kerkenraadsleden wordt vastgelegd. Deze 

gegevens worden door de kerkenraad 3 weken 

bewaard. Dit vastleggen gebeurt om in geval 

van een Covid-19 besmetting de overige aan-

wezigen te kunnen waarschuwen en als een 

GGD-contact onderzoeker daarom vraagt zullen 

deze gegevens worden gedeeld.  

 

De voorganger, gastspreker en kerkenraadsleden voor 

de eredienst lopen via de hal naar de garderobe. 

• In de garderobe staan buiten het looppad tafels 

met daarop desinfecterende handgel. De voor-

ganger, gastspreker en kerkenraadsleden zijn 

verplicht hun handen hier schoon te maken 

alvorens de kerkzaal te betreden. 

• De garderobe wordt tijdens de eredienst niet 

gebruikt om de jassen op te hangen.  

• De deur naar de consistorie staat open en wordt pas gesloten tijdens het raadsgebed.  

• Daarna gaan de voorganger en kerkenraadsleden naar de kerkzaal. De voorganger neemt 

plaats op het podium en de kerkenraadsleden vullen de stoelen zoals ook kerkbezoekers dat 

doen. 

 

4.3 Avondmaal 

De gebruikelijke maandelijkse viering van het avondmaal kan volgens het protocol voor erediensten 

en andere kerkelijke bijeenkomsten worden gevierd. Er zijn hierbij wel voorwaarden. Dit zijn de wijn 

in een bekertje/glas per persoon en het brood wordt van een schaal afgenomen en niet aangereikt. 

Binnen de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ betekent dit een aantal aanpassingen.  

• Het breken van het brood gebeurt normaal door de voorganger en kerkenraadsleden die het 

avondmaal bedienen. Ook bij het breken van het brood moeten echter hygiëne maatregelen 

in acht worden genomen. Dit om Covid-19-virus overdracht bij het handmatig breken van het 

brood te voorkomen. Te denken valt hierbij aan het breken van het brood voorafgaand aan 

de dienst met handschoenen en/of een mondmasker. 
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• Bij het vullen van de glaasjes moeten de hygiëne maatregelen in acht worden genomen. Dit 

om Covid-19-virus overdracht op de glaasjes te voorkomen. Te denken valt hierbij aan het 

vullen van de glaasjes met handschoenen en/of een mondmasker.  

• Brood en wijn blijven afgedekt tijdens de inleidende woorden en het gebed voor brood en 

wijn door de kerkenraadsleden. 

• De uitdelers nemen alle hygiënemaatregelen van het schoonmaken van de handen in acht 

en dragen indien gewenst handschoenen en/of een mondmasker. 

 

Als baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ hebben we nog geen beslissing genomen per wanneer we 

weer starten met avondmaalsvieringen. De kerkenraad bekijkt wat de meest handige manier van 

vieren is, waarbij recht gedaan wordt aan de maatregelen én aan de wezenlijke elementen van de 

avondmaalsviering. Daarnaast kunnen we kijken naar hoe andere kerken hier mee omgaan. 

 

4.4 Koffiedrinken & ontmoeting na de eredienst 

Gelet op de voorschriften van het RIVM is het dringende advies in het protocol voor erediensten en 

andere kerkelijke bijeenkomsten dit achterwege te laten. Doordat we de kerkzaal nu ten volle 

benutten tijdens de ‘normale’ zondagen voor de eredienst is er binnen de ‘anderhalve meter’ regels 

geen mogelijkheid om op de oude manier koffiedrinken en ontmoeting na de dienst vorm te geven.  

 

Zolang dezelfde RIVM-voorschriften blijven gelden zal er dan ook geen koffiedrinken en ontmoeting 

aansluitend op de eredienst in de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ worden gehouden. In de 

eerste paar weken na opening van de kerk wordt er bij het eindigen van de eredienst door de 

voorganger of een van de kerkenraadsleden op gewezen dat men ook niet vlak buiten de deur of 

voor de kerk (sociaal) moet groeperen. 

 

4.5 Zingen tijdens de erediensten 

Gemeentezang tijdens de eredienst is vooralsnog niet mogelijk. Hoewel niet verboden wordt 

samenzang sterk afgeraden. Zingen lijkt een grote bron van besmetting met het Covid-19-virus te 

zijn. Het ministere van VWS doet daar onderzoek naar. Mee neuriën met de liederen op zachte toon 

mag.  

 

Het RIVM ziet het als volgt: “Op basis van de bestaande kennis wordt brede gemeentezang nog 

steeds afgeraden. Als je echter toch zingt, doe dit dan in een grote monumentale kerk, als het gaat 

om een middelgrote kerk (oppervlakte 500 m2) moet er een uitstekend ventilatiesysteem aanwezig 

zijn of doe het buiten. In een kleine kerk (minder dan 1000 m3 en lager dan 4 m) kan 'eigenlijk niet 

veilig gezongen worden.”. 

 

Als er voor de muzikale ondersteuning van de eredienst in de kerkzaal van de baptistengemeente 

‘DE Ontmoeting’ gebruik wordt gemaakt van een combo of zanggroep dan komt dit combo op het 

podium te staan, zijn er maximaal 3 zangers, wordt de ‘anderhalve meter’ tussen de zangers 

onderling en tussen de musici in acht genomen en staan de zanger minimaal op 4 meter afstand 

van de eerste rij stoelen in de kerkzaal.  

 

4.6 Collecteren tijdens de eredienst 

Het gebruik van ‘doorgeef’ collectezakken is niet mogelijk. Bezoekers wordt gevraagd collectegeld 

zoveel mogelijk via de bank over te maken.  
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4.7 Doopdienst 

Doopdiensten in de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ worden gehouden tijdens de eredienst en 

komen sporadisch voor. Alle facetten uit de doopdienst die niet direct met het dopen te maken 

hebben kunnen plaatsvinden. De baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ kent een doop door 

onderdompeling. De ‘anderhalve meter’ afstand is bij het dopen zelf, in het doopvont tussen 

voorganger en dopeling, niet mogelijk. Vooralsnog stelt de kerkenraad doopdiensten uit en worden 

er in 2021 geen doopdiensten gehouden. 

 

4.8 Huwelijksdienst, rouwdienst en bevestigingsdienst 

Een huwelijksdienst, rouwdienst en bevestigingsdienst worden gehouden onder de eerder vermelde 

condities. Met de omschreven opstelling van de kerkzaal worden deze diensten vormgegeven. Als 

in overleg de indeling wordt aangepast, bijvoorbeeld om toch een middenpad te creëren dan heeft 

dit gevolgen voor het maximale aantal bezoekers dat kan worden toegelaten.  

 

Het vermijden van lichamelijk contact is ook hiervoor van toepassing: 

• Zegenen kan theoretisch binnen de ‘anderhalve meter’ indien beide partijen daarmee 

akkoord gaan. Binnen de kerkenraad van de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ hebben 

we besloten de ‘anderhalve meter’ te handhaven en aanraking / handoplegging te vermijden. 

• Feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking. 

• Extra aandacht voor aanwijzingen aan en van uitvaartleider bij rouwdiensten. 
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5 Overige activiteiten in het kerkgebouw 

Onder overige activiteiten vinden we wekelijkse alsook jaarlijkse activiteiten. Voor elk van die 

activiteiten is de impact van de maatregelen verwoord. Dit alles gebaseerd op de voorschriften van 

het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d.  

 

Let op:  Deze voorschriften van de overheid kunnen worden bijgesteld.  

 Dit gebruiksplan wordt daar dan zo spoedig mogelijk op aangepast.  

 

5.1 Zondagsschool 

De zondagsschool komt met de start van de erediensten weer op de normale manier bij elkaar. De 

kinderen en leiding gaan mee naar de kerkzaal en nadat de zondagsschoolleiding een korte inleiding 

heeft gegeven vertrekken de kinderen en zondagsschoolleiding naar hun eigen ruimte. Vanwege 

het Covid-19-virus wordt deze werkwijze enigszins aangepast. 

 

De zondagsschool zal daarbij niet zoals gebruikelijk 

eerst een korte periode in de kerkzaal zijn, maar direct 

starten in de grote zaal. De grote zaal (50 m2) biedt 

plaats aan maximaal 15 kinderen. 

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

ziet het als volgt: “Een zondagsschool is geen school 

in de zin van de wet op het primair onderwijs (WPO). 

De besluiten voor basisscholen gelden dus niet voor 

zondagsscholen. Zondagsscholen vallen onder het 

reguliere samenscholingsverbod. Daarin is nog wel voorzien in een apart regime voor religieuze 

bijeenkomsten. 

 

De protocollen voor het basisonderwijs gelden dus niet voor zondagsscholen. Voor zover de 

onderwijsprotocollen niet minder streng zijn dan de regels voor samenscholing, zouden die vrijwillig 

natuurlijk wel kunnen worden toegepast als er wordt gezocht naar houvast.”. 

 

Voor de zondagsschool hanteren we hetzelfde protocol als voor de basisscholen: 

• Er komen geen ouders in de zondagsschoolruimte (grote zaal), ook niet na de eredienst. 

• Bij binnenkomst moeten zondagsschoolleiding en kinderen de handen wassen. 

• De zondagsschoolkinderen gaan bij binnenkomst daarna direct naar de zondagsschool-

ruimte. 

• De zondagsschoolkinderen onderling hoeven geen ‘anderhalve meter’ afstand te houden. 

• De zondagsschoolleiding houdt de ‘anderhalve meter’ afstand. 

 

5.2 Jeugdgroep – WhatsNext 

De tieners van de jeugdgroep WhatsNext komen 

normaal 2x per maand tijdens de eredienst bij elkaar 

in de kleine zaal. De tieners en jeugdleiding gaan dan 

niet mee naar de kerkzaal maar starten direct hun 

eigen samenkomst. De kleine zaal (28 m2) biedt 

plaats aan maximaal 8 tieners met leiding. 
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Voor de jeugdgroep hanteren we hetzelfde protocol als voor het voortgezet onderwijs: 

• Er komen geen ouders in de jeugdruimte (kleine zaal), ook niet na de eredienst. 

• Bij binnenkomst moeten jeugdleiding en tieners de handen wassen. 

• De tieners gaan bij binnenkomst daarna direct naar de jeugdruimte. 

• De tieners onderling hoeven geen ‘anderhalve meter’ afstand te houden (mag wel). 

• De jeugdleiding houdt te allen tijde de ‘anderhalve meter’ afstand in acht. 

 

5.3 Bijbelstudiegroepen 

Alle 3 de Bijbelstudiegroepen (Men on Monday, Groeien in geloof en Girls on Friday) zijn gestopt. 

Vanaf 26 mei 2021 zijn we weer gestart met één gezamenlijke Bijbelstudiegroep in de week op de 

woensdagavond die gebruik maakt van de kerkzaal zodat voldoende afstand onderling mogelijk is  

 

De bezoekers voor de gezamenlijke Bijbelstudie 

komen via de voordeur binnen in de hal. De voordeur, 

tussendeur naar de garderobe en tussendeur naar de 

kerkzaal staan open zodat men geen deuren hoeft te 

openen. Alleen de voordeur wordt gesloten tijdens de 

Bijbelstudie. 

 

De bezoekers voor de gezamenlijke Bijbelstudie 

lopen via de hal naar de garderobe. In de garderobe 

staan buiten het looppad tafels met daarop 

desinfecterende handgel. De bezoekers van de 

Bijbelstudie zijn verplicht hun handen hier schoon te 

maken alvorens de kerkzaal te betreden. 

 

De garderobe wordt tijdens de Bijbelstudie niet 

gebruikt om de jassen op te hangen. Deze neemt men 

mee de kerkzaal in en kan men over zijn ‘eigen’ stoel 

hangen.  

 

De bezoekers voor de gezamenlijke Bijbelstudie 

komen daarna in de kerkzaal. De stoelen worden van 

voor naar achter in de kerkzaal gevuld en zijn 

opgesteld in rijen met een tussenruimte van ‘anderhalve meter’. Huisgenoten moeten naast elkaar 

zitten. Onder een huishouden verstaat het RIVM: echtgenoten, geregistreerde partners of andere 

levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres wonen.  

 

Bij aankomst bij de Bijbelstudie in de kerk is rij 1 in de kerkzaal de voorste rij (zie tekening). Wie als 

eerste binnenkomt (alleen of als gezin) gaat op de voorste rij aan het einde van de rij aan de rand 

zitten. De volgende die binnenkomt (alleen of als gezin) laat 2 stoelen vrij en gaat dan zitten. Zijn er 

onvoldoende stoelen in de rij vrij om er 2 over te slaan of om als gezin te zitten dan neemt men de 

volgende rij van voren. Als er op een rij zitplaatsen overblijven omdat een gezin van 3 of 4 personen 

een volgende rij is ingestapt dan moet de volgende die binnenkomt indien mogelijk eerst de 

voorgaande rij opvullen. 

 

De kerkzaal wordt verlaten via de voordeur. Bij verlaten van de Bijbelstudie in de kerk is rij 1 de 

achterste rij (zie tekening). Bij het verlaten van de kerkzaal gaat eerst de achterste rij uit de kerkzaal 

weg (rij 1). Daarna gaat de voorlaatste rij van de kerkzaal weg (rij 2). En zo steeds een rij verder 

naar voren.  
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Door de Bijbelstudie bij de opstartfase in te korten tot 60 minuten willen we de noodzaak van gebruik 

van de toiletten beperken. 

 

De aanwezigheid van de bezoekers wordt vastgelegd. Deze gegevens worden door de kerkenraad 

3 weken bewaard. Dit vastleggen gebeurt om in geval van een Covid-19-virus besmetting de overige 

aanwezigen te kunnen waarschuwen en als een GGD-contact onderzoeker daarom vraagt zullen 

deze gegevens worden gedeeld.  

 

5.3.1 Bijbelstudiegroep – Men on Monday 

De Bijbelstudiegroep ‘Men on Monday’ maakt ‘normaal’ op de maandagavond gebruik van de grote 

zaal. De grote zaal (50m2) biedt rekening houdend met de ‘anderhalve meter’ in de aangepaste 

opstelling plaats aan 10 volwassen personen. Op 26 mei 2021 is er gestart met één gezamenlijke 

Bijbelstudiegroep in de week op de woensdagavond. Op het moment dat de Bijbelstudiegroep ‘Men 

on Monday’ weer wordt opgestart zal dit in het gebruiksplan worden opgenomen en uitgewerkt.  

 

5.3.2 Bijbelstudiegroep – Groeien in geloof 

De Bijbelstudiegroep ‘Groeien in geloof‘ maakt ‘normaal’ op de woensdagavond gebruik van de grote 

zaal. De grote zaal (50m2) biedt rekening houdend met de ‘anderhalve meter’ in de aangepaste 

opstelling plaats aan 10 volwassen personen. Op 26 mei 2021 is er gestart wordt er gestart met één 

gezamenlijke Bijbelstudiegroep in de week op de woensdagavond. Op het moment dat de 

Bijbelstudiegroep ‘Groeien in geloof‘ weer wordt opgestart zal dit in het gebruiksplan worden 

opgenomen en uitgewerkt.  

 

5.3.3 Bijbelstudiegroep – Girls on Friday 

De Bijbelstudiegroep ‘Girls on Friday’ maakt ‘normaal’ op de vrijdagochtend gebruik van de grote 

zaal. De grote zaal (50m2) biedt rekening houdend met de ‘anderhalve meter’ in de aangepaste 

opstelling plaats aan 10 volwassen personen. Op 26 mei 2021 is er gestart wordt er gestart met één 

gezamenlijke Bijbelstudiegroep in de week op de woensdagavond. Op het moment dat de 

Bijbelstudiegroep ‘Girls on Friday’ weer wordt opgestart zal dit in het gebruiksplan worden 

opgenomen en uitgewerkt.  

 

5.4 Limburg Zingt 

Limburg Zingt is het grootste event dat de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ jaarlijks organiseert. 

Het is het enige event waarvoor we met toegangskaarten werken omdat de bezoekersaantallen 

tegen de maximale capaciteit van de gebruiksvergunning aanlopen. Het bezoekersaantal ligt de 

afgelopen jaren rond de 225-250 bezoekers. 

 

De huidige maatregelen voor het Covid-19-virus en de verwachting dat er ini 2020 nog geen vaccin 

zou zijn voor het laatste kwartaal van 2020, heeft de werkgroep voor Limburg Zingt doen besluiten 

in 2020 geen Limburg Zingt te organiseren op de ‘normale’ manier. Gekeken wordt nu wat dit voor 

2021 betekent.   

 

5.5 Kadootjesmarkt 

De kadootjesmarkt wordt traditiegetrouw georganiseerd aan het einde van november. Bij de 

kadootjesmarkt is bij het verkopen de ‘anderhalve meter’ niet eenvoudig te handhaven. Daarnaast 

hebben we te maken met een ongecontroleerde en moeilijk te sturen inloop en uitloop van externe 

bezoekers.  
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Bij de normale activiteiten is er sprake van éénrichtingsverkeer. Men komt, de activiteit vindt plaats 

en men vertrekt. Bij de kadootjesmarkt blijft het gedurende de avond en dag een constante stroom 

van komen en gaan. Bezoekers zich laten aanmelden is welhaast onmogelijk en ook de handhaving 

heeft haken en ogen. Betalingen voor de gemaakte spullen op de kadootjesmarkt zorgen daarnaast 

voor een groot aantal contactmomenten. 

 

Gezien de huidige maatregelen voor het Covid-19-virus heeft de kerkenraad nog geen besluit 

genomen over de kadootjesmarkt in 2021. 

 

5.6 Rommelmarkt 

De rommelmarkt stond momenteel nog niet op de agenda. Bij de rommelmarkt is bij het verkopen 

de ‘anderhalve meter’ niet eenvoudig te handhaven. Daarnaast hebben we net als bij de 

kadootjesmarkt te maken met een ongecontroleerde inloop en uitloop van externe bezoekers. 

Betalingen voor de gemaakte spullen op de kadootjesmarkt zorgen daarnaast voor een groot aantal 

contactmomenten. 

 

Gezien de huidige maatregelen voor het Covid-19-virus, en het feit dat er nog geen rommelmarkt 

gepland staat ligt het voor de hand dat er ook in 2021 geen rommelmarkt plaatsvindt. 

 

5.7 Dinsdagmiddag inloop 

De dinsdagmiddaginloop waarbij bezoekers een luisterend oor en een maaltijd werd geboden door 

Philadelphia gaan tot nader orde niet door. Op het moment dat deze activiteiten weer worden 

opgestart zal dit in het gebruiksplan worden opgenomen. Omdat het gaat om kwetsbare bezoekers 

en ouderen (70+) ligt het niet in de verwachting dat dit in 2021 weer zal worden opgestart. 

 

5.8 Woensdagmiddag inloop 

De woensdagmiddag inloop, voor een kop koffie en een praatje gaat tot nader orde niet door. Het 

houden aan de ‘anderhalve meter’ en tegelijkertijd samen aan tafel zitten voor een praatje laat zich 

moeilijk samengaan. Op het moment dat deze activiteit weer wordt opgestart zal dit in het 

gebruiksplan worden opgenomen. 
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6 Concrete uitwerking 

6.1 Gerelateerd aan het kerkgebouw 

Activiteiten in het kerkgebouw van de baptisten-

gemeente ‘DE Ontmoeting’ kennen veelal een één-

richtingsverkeer looproute. Bezoekers komen naar 

het kerkgebouw voor een activiteit, wonen die 

activiteit bij en bezoekers gaan weer naar huis.  

 

6.1.1 Parkeren 

Voor het parkeren rondom de baptistengemeente ‘DE 

Ontmoeting’ kan gebruik worden gemaakt van het 

parkeerterrein bij de Plus supermarkt aan de overkant 

van de straat. Dit is niet anders dan normaal en past 

prima binnen de ‘anderhalve meter’ regel. 

 

6.1.2 Ingang en uitgang 

Bij de meeste activiteiten wordt voor zowel de ingang 

als de uitgang de voordeur gebruikt. Uitzondering 

hierop is de eredienst in de kerkzaal (zie hoofdstuk 3). 

 

Voor bijeenkomsten met minder dan 100 bezoekers 

is triage niet langer verplicht. Eenmalig, en daarna 

alleen nieuwe bezoekers worden gewezen op de 

huisregels met betrekking tot het Covid-19-virus. Bij 

de ingang staat een statafel waarop de huisregels liggen (geplastificeerd A5).  

 

De aanwezigheid van de bezoekers wordt vastgelegd. Deze gegevens worden door de kerkenraad 

3 weken bewaard. Dit vastleggen gebeurt om in geval van een Covid-19-virus besmetting de overige 

aanwezigen te kunnen waarschuwen en als een GGD-contact onderzoeker daarom vraagt zullen 

deze gegevens worden gedeeld. 

 

De deuren worden bij de activiteiten zoveel mogelijk open gehouden en alleen de buitendeur sluit 

aan het begin van de activiteiten. 

 

6.1.3 Garderobe 

Tijdens de eredienst wordt de garderobe niet gebruikt en nemen de bezoekers de jas mee naar de 

kerkzaal en hangen deze over hun ‘eigen’ stoel. Tijdens de overige activiteiten is er voldoende ruimte 

om aan de andere zijde van de garderobe de jas neer te hangen. Wel moet men dan letten op het 

houden van de ‘anderhalve meter’ als meerdere bezoekers de jas tegelijkertijd willen ophangen of 

afnemen. 

 

6.1.4 Toiletgebruik 

De toiletten worden bij voorkeur niet gebruikt. Indien een toiletbezoek onvermijdelijk is, dan kan dat. 

Na iedere dienst worden de toiletten gereinigd. Bezoekers die gebruik maken van het toilet wordt 

verzocht om – nog meer dan anders – het toilet schoon achter te laten en een desinfecterende doek 

over de deurknop, spoelknop en wc-bril te halen. Door de erediensten en Bijbelstudie bij de opstart 

in te korten tot maximaal 60 minuten willen we de noodzaak van gebruik van de toiletten beperken. 
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6.1.5 Koffie- en theedrinken 

Na afloop van de zondagse eredienst wordt er geen koffie & thee gedronken. Voor de (gast)spreker 

wordt wel koffie en thee gemaakt. Bij de overige activiteiten, die van kleinere schaal zijn, kan wel 

koffie en thee worden genuttigd.  

 

6.1.6 Ventilatie en reiniging 

Na iedere kerkdienst wordt het kerkgebouw geventileerd en gereinigd.  Dit geldt met nadruk voor de 

contactvlakken (kansel, stoelen, deurkrukken, microfoon, bijbels, toiletten, wasbakken, enz.). 

 

6.2 Algemene richtlijnen voor alle bezoekers  

• In de kerk zijn looproutes uitgezet voor het binnentreden en het verlaten van de kerkzaal. 

• Er wordt strikt de hand gehouden aan de ‘anderhalve meter’ afstand. 

• Er worden geen handen geschud en bij het naar binnen gaan moeten de handen worden 

gedesinfecteerd. 

• Uw aanwezigheid wordt op papier geregistreerd en voor (mogelijk) contact onderzoek 3 

weken gearchiveerd. 

• Stoelen worden rij-voor-rij van voorin de kerkzaal naar achteren gevuld, een coördinator wijst 

je een plek aan. Je kunt niet zelf een plaats kiezen en er worden geen stoelen verplaatst. 

• De jassen hang je niet op in de garderobe maar neem je mee naar uw eigen zitplaats en 

hang je daar over uw stoel. 

• Voor alle activiteiten geldt dat alleen personen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.  

• Huisgenoten moeten bij elkaar zitten om de capaciteit van de zalen optimaal te benutten. 

• Er kan/mag niet gezamenlijk worden gezongen. Zacht mee-neuriën is wel toegestaan. 

Gemeentezang schijnt een grote verspreider te zijn. 

• Er wordt tijdens de eredienst niet gecollecteerd, dit blijven we voorlopig digitaal doen via de 

bank. 

• Het toiletbezoek bij alle activiteiten moet zoveel mogelijk worden beperkt. 

• Na afloop van de zondagse eredienst wordt gezamenlijk geen koffie & thee gedronken. 

• Na afloop van de eredienst volg je de aanwijzingen van de coördinator naar de uitgang. 

• Na afloop overige activiteiten volg je de aanwijzingen van de leiding naar de uitgang. 

• Na afloop niet vlak voor de kerk (sociaal) groeperen in verband met doorstroom. 

• Wie ziek is of verkouden blijft thuis. Dit geldt ook als je huisgenoten hebt met dergelijke 

klachten. 

• Extra voorzichtigheid is geboden voor kwetsbare mensen en ouderen boven 70 jaar. 

• Na afloop zal de kerk grondig worden gereinigd. 

• Persoonlijke materialen (zoals telefoons en Bijbels) niet delen met anderen.  

 

6.3 Uitnodigingsbeleid 

De ruimte in de kerkzaal van de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ is in de ‘anderhalve meter’ 

beperkt tot maximaal 70 bezoekers. Dit is exclusief medewerkers. Het RIVM stelt onder 

medewerkers: diegenen die vóór, ná of in de dienst een taak hebben. De koster, kerkenraadsleden 

en coördinatoren nemen echter ook plaats in de kerkzaal waar vanwege de ‘anderhalve meter’ 

opstelling maximaal 70 bezoekers zijn toegelaten. Deze medewerkers vallen daarom ook onder de 

bezoekers. 

 

In de huidige regels vanuit de overheid en het RIVM is het voor bijeenkomsten onder de 100 

bezoekers niet nodig om triage uit te voeren en om te reserveren. Iedereen is daarom uitgenodigd. 

Hoe we ermee omgaan als we met de maximaal 70 bezoekers in de knel (denken te) komen is 

opgenomen in hoofdstuk 8 (Kerkdiensten met reservering). 
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6.4 Taakomschrijvingen 

6.4.1 Coördinatoren 

De coördinatoren zijn te herkennen bij de ingang. Bij de hoofdingang staat een coördinator en 

achterin de kerk. De coördinator bij de hoofdingang geeft aan de bezoeker aan welke route hij of zij 

moet lopen en de coördinator binnen wijst de bezoeker op de juiste plaats. De coördinatoren kunnen 

zich vrij bewegen en kunnen de anderhalve meter afstand naleven. De coördinatoren zijn het 

welkomstteam voor de bezoekers aan de eredienst en dragen zorg voor: 

• Het welkom heten van de bezoekers aan de eredienst; 

• Het registreren van aanwezigheid van de bezoekers op de aanwezigenlijst; 

• Bezoekers bij binnenkomst attenderen op het desinfecteren van hun handen;  

• Bedoekers in de kerkzaal wijzen naar/op hun zitplaats; 

 

6.4.2 Voorganger 

Binnen de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ zijn er 2 vaste voorgangers. Ds. Hin Talane en Ds. 

Paul Prijt. De beide vaste voorgangers verzorgen 70-75% van de zondagse erediensten. De overige 

diensten worden verzorgd door gastsprekers uit het hele land. De richtlijnen in dit gebruiksplan zijn 

ook op de gastsprekers van toepassing en worden vooraf met hen gecommuniceerd. Bij het 

overdragen van de eredienst van kerkenraad naar voorganger en andersom worden er geen handen 

geschud.  

 

6.4.3 Kerkenraad 

De kerkenraad draagt zorg voor: 

• Naleving van dit gebruiksplan. 

• Het informeren van de gemeenteleden en bezoekers. 

• Evaluatie, 4 weken na het opstarten van erediensten en het verwerken van de ervaringen in 

het gebruiksplan voor de daarop volgende maanden. 

• Archiveren van namen van de aanwezigen. 

 

Bij het overdragen van de eredienst van kerkenraad naar voorganger en andersom worden er geen 

handen geschud. 

 

6.4.4 Liturgische handelingen en contact binnen anderhalve meter 

De taakuitvoering van beide vaste voorgangers van de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ worden 

aangemerkt als contactberoep1) ten behoeve van bepaalde liturgische handelingen. We kiezen er 

niet voor om deze handelingen binnen de ‘anderhalve meter’ ook uit te voeren (zie eerder in dit 

gebruiksplan) maar creëren hiervoor alleen de ruimte. Voor onze gemeente betreft dit specifiek de 

onderstaande handelingen: 

• Opdragen van kinderen 

• Dopen  

• Geven van de zegen na de doop 

• Bevestiging van ambtsdragers 

• Huwelijksinzegening 

 

Bovenstaande handeling wordt alleen verricht bij goedkeuring van degene die aangeraakt zal 

worden, dan wel de ouders in het geval van het opdragen van een kind. 

 
1) We doen dit met de verwijzing naar 2.2 lid 2c van de noodverordening die vanaf 1 juni 2020 geldt. Dit artikel stelt dat bij de uitoefening 

van contactberoepen het in acht nemen van de veilige afstand van anderhalve meter niet van toepassing is. Het Interkerkelijke Contact 

in Overheidszaken (CIO) heeft de voorganger aangemerkt als contactberoep en de regeling is met de overheid afgestemd.  
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6.4.5 Koster 

De koster draagt zorg voor: 

• De praktische uitvoering van de in dit gebruiksplan genoemde taken. 

• Het doorgeven van verbeterpunten aan de kerkenraad. 

 

6.4.6 Muzikanten 

De gemeentezang wordt begeleid door een organist en een pianist die beiden op het podium zitten. 

Ze hebben daardoor meer dan voldoende afstand van de andere kerkgangers. De organist en pianist 

wassen beiden vooraf de handen. De muzikanten dragen na de dienst zorg voor het reinigen van 

de orgelbank, pianokruk, toetsen en muziekboeken. 

 

6.4.7 (Voor)zangers 

Gemeentezang is vooralsnog niet toegestaan in het kerkgebouw van de baptistengemeente ‘DE 

Ontmoeting’. We volgen hierin de regels van overheid en RIVM. 

 

Het RIVM ziet het als volgt: “Op basis van de bestaande kennis wordt brede gemeentezang nog 

steeds afgeraden. Als je echter toch zingt, doe dit dan in een grote monumentale kerk, als het gaat 

om een middelgrote kerk (oppervlakte 500 m2) moet er een uitstekend ventilatiesysteem aanwezig 

zijn of doe het buiten. In een kleine kerk (minder dan 1000 m3 en lager dan 4 m) kan 'eigenlijk niet 

veilig gezongen worden.”. 

 

Met een kerkzaal van 252 m2 en een plafondhoogte van 5 meter zit het kerkgebouw van de 

baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ net boven de norm van kleine kerken (inhoud 1260 m3 en 5 m 

hoog). We zoeken bewust niet de grenzen op van wat kan en mag en daarom starten we zonder 

gemeentezang. Er wordt dus niet gezamenlijk gezongen. Zacht mee-neuriën is wel toegestaan.  

 

In plaats daarvan kiezen we (bij voldoende vrijwilligers) voor een 3-tal zangers op het podium die de 

liederen de gemeente voorzingen. Vooralsnog meken we geen gebruik van voorzangers en luisteren 

we naar audio (mp3) files of kijken en luisteren naar video (mp4) files.en kijken we naar mp 

 

6.4.8 Techniekteam 

Er zijn per eredienst op zondagochtend 2 leden van het techniekteam actief in de baptistengemeente 

‘DE Ontmoeting’ volgens een vast rooster.  

Het techniekteam draagt zorg voor: 

• De belichting van de kerkzaal; 

• Het projecteren van de liedteksten en het projecteren van de PowerPoint presentaties; 

• De geluidsversterking in de kerkzaal; 

• Het opnemen van de diensten op MP3; 

• Archiveren van de opnames; 

• Het reinigen van de technische apparatuur: 

o Afstandsbediening beamer; 

o Laptop; 

o Lichtmengpaneel; 

o Geluidsmengpaneel; 

o Microfoons; 

 

6.4.9 Zondagsschoolleiding 

De zondagsschool geeft tijdens de erediensten op zondag leiding aan de kinderen tot en met 12 

jaar. De leiding van de zondagsschool in de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ bestaat uit 3 

leidsters volgens een vast rooster.  
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6.4.10 Jeugdleiding 

De jeugdgroep geeft 2-wekelijks tijdens de erediensten op zondag leiding aan de tieners van 13-18 

jaar. De leiding van de jeugdgroep WhatsNext in de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ bestaat uit 

2 leidsters volgens een vast rooster.  

 

6.4.11 Bijbelstudieleiding 

De leiding van de Bijbelstudiegroepen wordt gedaan door een van de voorgangers. Er is vanaf 26 

mei een Bijbelstudie op de woensdagavond in het kerkgebouw.  

 

6.5 Tijdschema 

Voor alle activiteiten is (wordt) er een tijdschema opgesteld. Vooralsnog zijn de enige activiteiten in 

het kerkgebouw van de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ de erediensten, zondagsschool en 2-

wekelijks de jeugdgroep op zondagochtend (10:00 uur) en de Bijbelstudie op de woensdagavond 

(19:30 uur). 

 

6.5.1 Erediensten op zondag 

Het tijdschema voor de erediensten op zondag ziet er als volgt uit: 

Wanneer Wat Wie 

 Zondag  

Zondagochtend 9:00 uur Ramen in de kerkzaal staan open al om te ventileren n.v.t. 

Zondagochtend 9:00 uur Deuren van het gebouw openzetten om te ventileren Koster 

Zondagochtend 9:15 uur Reinigen kansel, toiletten en deurklinken Poetsteam kerkdienst 

Zondagochtend 9:15 uur Techniekteam aanwezig voor belichting, projectie, geluid en opname Techniekteam 

Zondagochtend 9:15 uur Coördinatoren aanwezig om klaar te zetten Coördinatoren 

Zondagochtend 9:30 uur Muzikanten aanwezig (orgel/piano) Muzikanten 

Zondagochtend 10:00 uur Aanvang kerkdienst Voorganger/Kerkenraad 

Zondagochtend 11:00 uur Afsluiting kerkdienst Voorganger/Kerkenraad 

Zondagochtend 11:00 uur Verlaten kerk op aanwijzing coördinatoren Coördinatoren 

Zondagochtend 11:10 uur Kerkzaal ventileren, nooddeuren openen Koster 

Zondagochtend 11:10 uur Reinigen muziekinstrumenten Muzikanten 

Zondagochtend 11:10 uur Reinigen lichtpaneel, mengpaneel, microfoons en laptop Techniekteam 

Zondagochtend 11:10 uur Reinigen kansel, stoelen, tafels, toiletten en deurklinken Poetsteam kerkdienst 

Zondagochtend 11:45 uur Kerkzaal afsluiten – Ramen kerkzaal blijven open Koster 

 

6.5.2 Zondagsschool op zondag 

Het tijdschema voor de zondagsschool op zondag ziet er als volgt uit: 

Wanneer Wat Wie 

 Zondag  

Zondagochtend 9:15 uur Deuren grote zaal naar de hal staan open voor ventilatie n.v.t. 

Zondagochtend 9:15 uur Deur grote zaal naar de garderobe openen voor ventilatie Zondagsschoolleiding 

Zondagochtend 9:15 uur Reinigen tafels grote zaal Zondagsschoolleiding 

Zondagochtend 10:00 uur Aanvang zondagsschool Zondagsschoolleiding 

Zondagochtend 10:00 uur Afsluiting zondagsschool Zondagsschoolleiding 

Zondagochtend 11:10 uur Reinigen grote zaal, stoelen, tafels en deurklinken Zondagsschoolleiding 

Zondagochtend 11:45 uur Deuren grote zaal naar de hal blijven open voor ventilatie n.v.t. 

 

6.5.3 Jeugdgroep op zondag 

Het tijdschema voor de jeugdgroep op zondag ziet er als volgt uit: 

Wanneer Wat Wie 

 Zondag  

Zondagochtend 9:15 uur Ventilatie roosters ramen staan open voor ventilatie n.v.t. 

Zondagochtend 9:15 uur Deur kleine zaal naar de hal staat openen voor ventilatie Jeugdleiding 

Zondagochtend 9:15 uur Reinigen tafels en banken kleine zaal Jeugdleiding 

Zondagochtend 10:00 uur Aanvang jeugdgroep (2-wekelijks) Jeugdleiding 

Zondagochtend 11:00 uur Afsluiting jeugdgroep (2-wekelijks) Jeugdleiding 

Zondagochtend 11:10 uur Reinigen kleine zaal, stoelen, banken, tafels en deurklinken Jeugdleiding 

Zondagochtend 11:45 uur Deuren kleine zaal naar de hal blijven open voor ventilatie n.v.t. 
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6.5.4 Gezamenlijke Bijbelstudie op woensdagavond 

Het tijdschema voor de Gezamenlijke Bijbelstudie op woensdagavond ziet er als volgt uit: 

Wanneer Wat Wie 

 Woensdag  

Woensdagavond 19:00 uur Ramen in de kerkzaal staan al open om te ventileren n.v.t. 

Woensdagavond 19:00 uur Deuren van het gebouw openzetten om te ventileren Iemand van aanwezigen 

Woensdagavond 19:30 uur Aanvang Bijbelstudie Bijbelstudieleiding 

Woensdagavond 20:30 uur Afsluiting Bijbelstudie Bijbelstudieleiding 

Woensdagavond 20:45 uur Reinigen muziekinstrumenten (indien gebruikt) Iemand van aanwezigen 

Woensdagavond 20:45 uur Reinigen lichtpaneel, mengpaneel, microfoons en laptop (indien gebruikt) Iemand van aanwezigen 

Woensdagavond 20:45 uur Reinigen kansel, stoelen, tafels, toiletten en deurklinken Iemand van aanwezigen 

Woensdagavond 20:45 uur Kerkzaal afsluiten – Ramen kerkzaal blijven open Iemand van aanwezigen 
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7 Visuele roadmap ‘Ik wil een kerkdienst bezoeken’ 

Tijdens een van de persconferenties zei minister Hugo de Jonge ‘Verspreid het Woord en niet het 

virus’. Een duidelijk statement voor kerken en voor ons als kerkenraad om zorgvuldig te zijn bij het 

weer opstarten van de erediensten. Hieronder staat visueel uitgebeeld welke figuurlijke route je volgt 

wanneer je een kerkdienst wilt bezoeken. 

 

Ik wil een 

kerkdienst bezoeken.

Behoor je tot de

risicogroep?

Besluit zelf of je kunt deelnemen

Heb je het 

gebruiksplan gelezen?

Lees eerst het gebruiksplan!

Gaat het om een normale 

wekelijkse kerkdienst?

Maak een reservering

voor de kerkdienst!

Wacht op bevestiging 

van de reservering!

Kom naar de 

ingang van de kerk.

Heb je klachten 

gerelateerd aan Covid-19?

Je aanwezigheid 

wordt geregistreerd.

Handen desinfecteren

bij statafels garderobe.

Je kunt helaas niet deelnemen!

Volg instructies 

coördinator naar zitplaats.

Kerkdienst afgelopen?

Blijf nog even zitten!

> >> >

>

>

>

>

>

>

Verspreid het Woord, niet het Covid-19-virus
                                  en volg de coronamaatregelen

Kijk voor het gebruiksplan en verdere informatie op onze website.

>

>

Houd in de rij bij de 

ingang 1,5m afstand!

>

> >

>

Volg instructies 

van de coördinator.

Houd ook buiten

weer 1,5m afstand.

>>

Er is een max aantal deelnemers

>
We zien je graag 

volgende keer terug!

>

Begrafenisdiensten

Huwelijksdiensten

Speciale diensten

Erediensten > 60 bezoekers

 
 

De visueel uitgebeelde route van ‘Verspreid het Woord, niet het Covid-19-virus en volg de corona-

maatregelen’ bevat de onderstaande stappen: 

• Ik wil een kerkdienst bezoeken. 

• Heb je klachten gerelateerd aan Covid-19? Zo ja dan kun je helaas niet deelnemen! 

• Behoor je tot de risicogroep? Zo ja, besluit dan zelf of je kunt deelnemen! 

• Heb je het gebruiksplan gelezen? Zo nee, lees eerst het gebruiksplan! 

• Gaat het om een normale wekelijkse eredienst? 

o Zo nee, dan moet er gereserveerd worden. Dit is het geval bij begrafenis diensten, 

huwelijksdiensten, speciale diensten en erediensten waarbij op voorhand meer dan 

60 bezoekers worden verwacht. 

o Maak een reservering voor de kerkdienst! 

o Wacht op bevestiging van de reservering! Je kunt worden afgewezen, er is een max 

aantal deelnemers. 

• Kom naar de ingang van de kerk. 

• Houd in de rij bij de ingang 1,5 m afstand! 

• Je aanwezigheid wordt geregistreerd. 

• Handen desinfecteren bij statafels in de garderobe 

• Volg instructies coördinator naar zitplaats 

• Kerkdienst afgelopen? Blijf nog even zitten! 

• Volg instructies van de coördinator. 

• Houd ook buiten weer 1,5m afstand 

• We zien je graag volgende keer terug! 
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8 Kerkdiensten met reservering 

In de huidige regels vanuit de overheid en het RIVM is het voor bijeenkomsten onder de 100 

bezoekers niet nodig om triage uit te voeren en om te reserveren. Iedereen is daarom uitgenodigd. 

Het kan echter voorkomen dat we op voorhand verwachten met de maximaal 70 bezoekers niet uit 

te komen. Hiervoor is dit hoofdstuk ‘kerkdiensten met reservering’ in dit gebruiksplan opgenomen.  

 

8.1 Reserveren 

Reserveren wordt toegepast bij alle niet zondagse erediensten zoals een begrafenisdienst, een 

huwelijksdienst en de speciale kerkdiensten. Ook bij de zondagse erediensten waarbij op voorhand 

meer dan 60 bezoekers worden verwacht wordt reserveren toegepast. Als de ontwikkelingen vanaf 

juni 2021 laten zien dat er met regelmaat meer dan 60 bezoekers zijn dan wordt het reserveren 

standaard voor elke dienst ingevoerd. 

 

Reserveren voor een kerkdienst is dus nodig voor: 

• Begrafenisdiensten 

• Huwelijksdiensten 

• Speciale diensten 

• Erediensten > 60 bezoekers 

 

8.1.1 Reserveren voor kerkdienst via website 

Als we gaan reserveren voor een kerkdienst via de website, dan gaat via een formulier. De ingevulde 

gegevens van dit formulier komen terecht in mailbox  baptist@deontmoetingsittard.nl.  De opzet van 

de webpagina is grofweg hieronder weergegeven. Na aanmelding krijgt men een bevestigingsmail. 

 
 

RESERVEREN VOOR DE PROEFDIENST OP ZONDAG 23 AUGUSTUS 2020 
 

Zondag 23 augustus om 10.00 uur vindt er een kerkdienst plaats waarbij maar een beperkt aantal bezoekers 
aanwezig kan zijn. Het bezoekersaantal is beperkt tot maximaal 70 bezoekers. Om de kerkdienst te kunnen 
bezoeken moet je reserveren. Hieronder vind je een aantal aandachtspunten en een formulier waarmee je 
plaatsen kunt reserveren. 
 

 GEEF ELKAAR DE RUIMTE 
Voor de dienst: Er is alleen toegang als je gereserveerd 
hebt en daar een bevestigingsmail van hebt ontvangen. De 
initiële reservering geeft je geen automatische toegang tot 
het bijwonen van de kerkdienst. Wacht op bevestiging! 
 

Tijdens de dienst: Blijf zitten op de stoel die je door de 
coördinator in de kerkzaal is aangewezen en houd twee 
stoelen leeg tussen jezelf en bezoekers uit een ander 
huishouden. 
 

Na de dienst: Als je wilt napraten doe dat dan niet vlak voor 
de uitgang, maar loop wat verder weg. Niet samenscholen! 

 
LEES HET PROTOCOL 
We verzoeken je voor aanmelding kennis te nemen van het 
protocol voor kerkdiensten in het gebruiksplan. 

 
RESERVEER VOOR 21 AUGUSTUS 20.00 UUR 
De reserveringsmogelijkheid staat open tot vrijdagavond  
21 augustus om 20:00 uur.  

 MEDEWERKER? OOK RESERVEREN 
Als je – volgens rooster – als medewerker een taak vervult 
in de kerkdienst, zoals voorganger, koster, coördinator, 
techniek, muzikant, zondagsschoolleiding, jeugdleiding, 
kerkenraad etc. Ook dan dien je jezelf te reserveren met 
vermelding van je taak in het opmerkingenveld. 
 

KLACHTEN? BLIJF THUIS 
Conform de richtlijnen van het RIVM vragen we je bij 
verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn) thuis te blijven. Ook bij hoesten, benauwd-
heid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of 
smaak. Wanneer je plaatsen hebt gereserveerd vragen we 
je deze aanvraag te annuleren via het hieronder genoemde 

mailadres. 
 
VRAGEN? 
Heb je vragen over de diensten of reserveringen of wil je 
een reservering aanpassen of annuleren, neem dan contact 
op via mailbox baptist@deontmoetingsittard.nl. 

 

 

RESERVERINGSFORMULIER [verplichte velden aangegeven met *)] 
 

 Naam: *) 
 

< Klik of tik om tekst in te voeren > 

  

 

Naam van reservering voor checklist toegang.  

     
 E-mailadres: *) 

 

< Klik of tik om tekst in te voeren > 
  

 

E-mailadres voor terugkoppeling van de reservering en 
bevestiging van toegang. 

 

     
 Aantal bezoekers: *) 

 

< Pul down menu 1-10 bezoekers > 

  

 

Aantal bezoekers uit één huishouden  
(bij meerdere huishoudens aparte reserveringen maken) 
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 Rolstoelbezoeker: ☐ Ja, een van de bezoekers komt  

 met een rolstoel. 

Komt er iemand met een rolstoel? Het nodig dit op 
voorhand te weten voor plaatsing in kerkzaal. 

 

     
 Vrijwillig plaatsmaken: ☐ Ja, ik maak vrijwillig plaats als 

 er te veel reserveringen zijn. 

Het aantal bezoekers aan de kerkdienst is beperkt tot 70 
bezoekers. je kunt jezelf hier melden om vrijwillig plaats 
te maken als er te veel bezoekers zijn. 

 

     
 Opmerking: 

 

< Klik of tik om tekst in te voeren > 

 

 

Je kunt hier eventuele opmerkingen plaatsen.  
Tevens gebruiken we het opmerkingen veld voor het 
aanmelden van medewerkers met een functie 
(voorganger, koster, coördinator, muziek, techniek, …) 

 

     
 Privacy beleid: ☐ Ik ga ermee akkoord dat mijn ingediende gegevens worden verzameld en opgeslagen zoals 

beschreven in het privacy beleid. 

 

    

 

8.1.2 Reserveren voor kerkdienst via E-mail 

Het reserveren via e-mail wordt aangekondigd bij de afkondigingen, via de nieuwsbrief en/of via het 

gemeentelicht. Het reserveren gaat via de mailbox baptist@deontmoetingsittard.nl. De volgende 

gegevens voor een reservering worden daarbij van je gevraagd [verplichte velden aangegeven met *)]: 

 

Gevraagde gegevens Aangedragen gegevens Opmerkingen 
Naam: *)  Naam van reservering voor checklist toegang. 

E-mailadres: *)  E-mailadres voor terugkoppeling van de reservering en 
bevestiging van toegang. 

Aantal bezoekers: *)  Aantal bezoekers uit één huishouden  
(bij meerdere huishoudens aparte reserveringen maken) 

Rolstoelbezoeker: *) Ja / Nee Komt er iemand met een rolstoel? Het nodig dit op voorhand 
te weten voor plaatsing in kerkzaal. 

Vrijwillig plaatsmaken: Ja / Nee Het aantal bezoekers aan de kerkdienst is beperkt tot 70 
bezoekers. Je kunt jezelf hier melden om vrijwillig plaats te 
maken als er te veel bezoekers zijn. 

Opmerking:  Je kunt hier eventuele opmerkingen plaatsen.  
Tevens gebruiken we het opmerkingen veld voor het 
aanmelden van medewerkers met een functie (voorganger, 
koster, coördinator, muziek, techniek, …) 

 

Ontbrekende (verplichte) gegevens worden in de eerste bevestigingsmail van registratie opgevraagd 

alvorens de reservering definitief te maken. 

 

8.1.3 Reserveren voor kerkdienst via telefoon 

Het reserveren via de telefoon bij een van de raadsleden is een aanvulling op het reserveren via de 

website of e-mail voor bezoekers die geen gebruik kunnen maken van internet. De mogelijkheid van 

reserveren wordt aangekondigd bij de afkondigingen, via de nieuwsbrief en/of via het gemeentelicht. 

De volgende gegevens voor een reservering worden daarbij aan de telefoon van je gevraagd 

[verplichte velden aangegeven met *)]: 

 

Gevraagde gegevens Aangedragen gegevens Opmerkingen 
Naam: *)  Naam van reservering voor checklist toegang. 

E-mailadres of  
telefoonnummer: *) 

 E-mailadres of telefoonnummer voor terugkoppeling van de 
reservering en bevestiging van toegang. 

Aantal bezoekers: *)  Aantal bezoekers uit één huishouden  
(bij meerdere huishoudens aparte reserveringen maken) 

Rolstoelbezoeker: *) Ja / Nee Komt er iemand met een rolstoel? Het nodig dit op voorhand 
te weten voor plaatsing in kerkzaal. 

Vrijwillig plaatsmaken: Ja / Nee Het aantal bezoekers aan de kerkdienst is beperkt tot 70 
bezoekers. Je kunt jezelf hier melden om vrijwillig plaats te 
maken als er te veel bezoekers zijn. 

Opmerking:  Je kunt hier eventuele opmerkingen plaatsen.  
Tevens gebruiken we het opmerkingen veld voor het 
aanmelden van medewerkers met een functie (voorganger, 
koster, coördinator, muziek, techniek, …) 
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De gegevens die door de bezoeker telefonisch zijn opgegeven bij een van de kerkenraadsleden 

wordt doorgegeven aan de beheerder van de reserveringslijst. Dit kan in een directe communicatie 

of via de mailbox baptist@deontmoetingsittard.nl. Indien mogelijk wordt ook naar deze bezoekers 

een bevestigingsmail verzonden (kan alleen bij een e-mailadres). 

 

8.2 Gegevensopslag reserveringen 

Tijdens het reserveringsproces worden er persoonsgegevens opgeslagen. Deze gegevens wijken 

af van de eerder in dit document genoemde bezoekerslijsten. Tijdens het reserveringsproces worden 

er aanvullende persoonlijke gegevens opgeslagen. Tijdens het reserveringsproces moeten 

bezoekers dan ook akkoord gaan met het privacy beleid bij de reservering.  

 
 

PRIVACY-BELEID 
 

Zolang er Covid-19-maatregelen van kracht zijn is het voor begrafenisdiensten, huwelijksdiensten, speciale 
diensten en kerkdiensten waarbij we tegen de maximale capaciteit van de kerkzaal aanlopen noodzakelijk 
om van tevoren te reserveren.  
 

De volgende gegevens worden daarbij van je gevraagd [verplichte velden aangegeven met *)]: 
 

 Naam: *) 
 

Naam van reservering voor checklist toegang.  
    

 E-mailadres: *) 
 

E-mailadres voor terugkoppeling van de reservering en bevestiging van toegang.  
    

 Aantal bezoekers: *) 
 

Aantal bezoekers uit één huishouden (bij meerdere huishoudens aparte reserveringen maken)  
    

 Rolstoelbezoeker: *) Komt er iemand met een rolstoel? Het nodig dit op voorhand te weten voor plaatsing in kerkzaal.  
     

 
Vrijwillig plaatsmaken: 

Het aantal bezoekers aan de kerkdienst is beperkt tot 70 bezoekers. Je kunt jezelf hier melden om 
vrijwillig plaats te maken als er te veel bezoekers zijn. 

 

    

 
Opmerking: 

 

Je kunt hier eventuele opmerkingen plaatsen. Tevens gebruiken we het opmerkingen veld voor het 
aanmelden van medewerkers met een functie (voorganger, koster, coördinator, muziek, techniek,..) 

 

    

 

Deze gegevens gebruiken wij als baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ om in de voorbereiding van de 
kerkdienst de bezoekerslijst aan de kerkdienst op te maken. Anders dan de bezoekerslijsten die na afloop 
van de kerkdienst voor 3 weken worden gearchiveerd, zullen de reserveringsgegevens voor de kerkdienst 
maximaal tot 1 dag na de kerkdienst worden bewaard. Het is niet langer relevant wie voor de kerkdienst 
had gereserveerd, alleen de reserveringen die waren toegelaten zijn belangrijk voor (mogelijk) contact 
onderzoek. Je gegevens zullen voor geen ander doel worden gebruikt, zoals marketingdoeleinden, of 
worden doorverkocht aan derden. 
 

 

8.2.1 Opgeslagen gegevens bij reservering 

De reserveringen worden opgeslagen in een Excel bestand. In dit Excel bestand worden alle 

relevante gegevens bijgehouden. Naast de aangeleverde informatie wordt ook aanvullende infor-

matie opgeslagen. De totale informatie die bij reserveren wordt bijgehouden is: 

 

Gegevens in Excel Opmerkingen 
Datum-1: Datum reservering voor de kerkdienst. 

Tijd-1: Tijd reservering voor de kerkdienst op ‘Datum-1’. 

Datum-2: Datum bevestigingsmail van reservering voor de kerkdienst. 

Tijd-2: Tijd bevestigingsmail van reservering voor de kerkdienst op ‘Datum-2’. 

Naam: Naam van reservering voor checklist toegang. 

E-mailadres: E-mailadres voor terugkoppeling van de reservering en bevestiging van toegang. 

Telefoonnummer: Telefoonnummer voor terugkoppeling van reservering en bevestiging van toegang. 

Aantal bezoekers: Aantal bezoekers uit één huishouden 

Rolstoelbezoeker: Maakt een van de bezoekers (ja/nee) in deze reservering gebruik van een rolstoel? 

Vrijgestelde medewerker: Betreft deze reservering (ja/nee) een medewerker aan de kerkdienst zonder zitplaats in de kerkzaal 

Taak medewerker: Betreft deze reservering van bezoeker met taak (voorganger, koster, coördinator, muzikant, techniek,..) 

Vrijwillig plaatsmaken: Maken de bezoekers van reservering vrijwillig plaats (ja/nee) als er te veel bezoekers zijn. 

Reservering status: Wat is de status van reservering (geen/afgewezen/bevestigd) van toegang tot de kerkdienst. 

Datum-3: Datum afwijzingsmail/bevestigingsmail van toegang tot de kerkdienst. 

Tijd-3: Tijd afwijzingsmail/bevestigingsmail van toegang tot de kerkdienst op ‘Datum-3’. 
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8.2.2 Bewaartijd gegevens bij reservering 

Deze reserveringsgegevens gebruiken wij als baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ om in de 

voorbereiding van de kerkdienst de bezoekerslijst aan de kerkdienst op te maken. Anders dan de 

bezoekerslijsten die na afloop van de kerkdienst voor 3 weken worden gearchiveerd (zie elders in 

dit gebruiksplan), zullen de reserveringsgegevens voor de kerkdienst maximaal tot 1 dag na de 

kerkdienst worden bewaard. Het is niet langer relevant wie voor de kerkdienst had gereserveerd, 

alleen de reserveringen die waren toegelaten zijn belangrijk voor (mogelijk) contact onderzoek. Deze 

staan op de bezoekerslijst. 

 

8.3 Mail bevestigingen 

Er zijn 2 momenten van mail bevestigingen bij een reservering via de website of via e-mail. Ook als 

bezoekers via de telefoon reserveren proberen we de terugkoppeling zoveel mogelijk via de e-mail 

vorm te geven.  

 

8.3.1 Bevestigingsmail van reservering voor kerkdienst 

De eerste bevestigingsmail wordt verstuurd ter bevestiging dat de reserveringsaanvraag via de 

website of e-mail is ontvangen en dat de bezoeker(s) op de Excel lijst zijn geplaatst. Deze eerste 

bevestigingsmail is nadrukkelijk geen bevestiging van toegang tot de kerkdienst.  

 

De eerste bevestigingsmail ziet er als volgt uit: 
 

 

Bevestigingsmail reservering kerkdienst <dd mmm jjjj>. 
 
Hallo <naam reservering>, 
 
We hebben je reservering voor de kerkdienst ontvangen. Deze e-mail bevestigd enkel de 
reservering. De reserveringstermijn loopt af op <dd mmm jjjj> om <hh:mm>. Je ontvangt een 
tweede e-mail na afloop van de reserveringstermijn met een afwijzing of bevestiging van toegang 
tot de gekozen kerkdienst.  
 
De volgende gegevens hebben we voor deze kerkdienst van je opgeslagen: 
 

Datum kerkdienst:  
Status van aanvraag: Reservering ontvangen, nog niet gehonoreerd/afgewezen. 
Naam:  
E-mailadres:  
Aantal bezoekers:  
Rolstoel bezoeker:  
Vrijwillig plaatsmaken:  
Medewerkersfunctie:  
Datum & tijd reservering:  
Opmerking:  

 
Conform de richtlijnen van het RIVM vragen we je bij verkoudheidsklachten (zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) thuis te blijven. Ook bij hoesten, benauwdheid, 
verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).  
 
Tevens vragen we je deze reserveringsaanvraag aan te passen of te annuleren wanneer je niet 
kunt komen zodat anderen bezoekers dat wel kunnen doen. Je kunt de reservering aanpassen 
via het e-mailadres baptist@deontmoetingsittard.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kerkenraad baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ 
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8.3.2 Bevestigingsmail van toegang voor kerkdienst 

De tweede bevestigingsmail wordt verstuurd ter bevestiging dat de reserveringsaanvraag via de 

website of e-mail is gehonoreerd en dat de bezoeker(s) op de bezoekerslijst zijn geplaatst. Deze 

tweede bevestigingsmail is een bevestiging van toegang tot de kerkdienst.  

 

De tweede bevestigingsmail ziet er als volgt uit: 
 

 

Bevestigingsmail toegang kerkdienst <dd mmm jjjj>. 
 
Hallo <naam reservering>, 
 
We hebben je reservering voor de kerkdienst op <dd mmm jjjj> om <hh:mm> verwerkt.  
Je kunt de kerkdienst waarvoor je hebt gereserveerd bijwonen, je aanvraag is gehonoreerd.  
 
De volgende gegevens hebben we voor deze kerkdienst van je opgeslagen: 
 

Datum kerkdienst:  
Status van aanvraag: Aanvraag gehonoreerd en toegang tot de kerkdienst. 
Naam:  
E-mailadres:  
Aantal bezoekers:  
Rolstoel bezoeker:  
Vrijwillig plaatsmaken:  
Medewerkersfunctie:  
Datum & tijd reservering:  
Opmerking:  

 
GEEF ELKAAR DE RUIMTE 
Voor de dienst: Je hebt een eerste e-mail ontvangen met een bevestiging dat je had gereserveerd. 
Deze tweede e-mail geeft aan dat de reserveringsaanvraag is gehonoreerd. Je staat nu op de 
bezoekerslijst en hebt toegang tot de kerkdienst. 
 
Tijdens de dienst: Blijf zitten op de stoel die je door de coördinator in de kerkzaal is aangewezen (je 
kunt niet zelf je zitplaats uitzoeken) en houd twee stoelen leeg tussen jezelf en bezoekers uit een 
ander huishouden. 
 
Na de dienst: Als je wilt napraten doe dat dan niet vlak voor de uitgang, maar loop wat verder weg. 
Niet samenscholen! 
 
LEES HET PROTOCOL 
We verzoeken je voor je komst naar de kerkzaal kennis te nemen van het protocol voor erediensten 
in het gebruiksplan. 
 
KLACHTEN? BLIJF THUIS 
Conform de richtlijnen van het RIVM vragen we je bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn) thuis te blijven. Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij 
plotseling verlies van reuk en/of smaak.  
 
VERHINDERD? 
Wanneer je ondanks de eerder aanmelding toch niet kunt komen vragen we je dit te melden kan via 

het e-mailadres baptist@deontmoetingsittard.nl zodat we alsnog iemand anders kunnen toelaten. 
 
VRAGEN? 

Heb je vragen over de kerkdienst neem dan contact op via e-mail: baptist@deontmoetingsittard.nl.  
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Met vriendelijke groet, 
Kerkenraad baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ 
 

 

8.4 Mail afwijzingen 

Vanwege de vereiste ‘anderhalve meter’ tussen de bezoekers is er in ons kerkgebouw een beperkte 

capaciteit. Het kan daardoor zijn dat niet elke reservering kan worden gehonoreerd. De maximale 

capaciteit is 70 bezoekers. Ook afwijzingen zullen daarom (helaas) voorkomen. Afwijzingen worden 

via de e-mail gecommuniceerd en ook als bezoekers via de telefoon reserveren proberen we de 

terugkoppeling zoveel mogelijk via de e-mail vorm te geven.  

 

8.4.1 Afwijzingsmail voor kerkdienst 

Een afwijzingsmail wordt verstuurd om bezoekers te informeren dat de reserveringsaanvraag via de 

website of e-mail is afgewezen en dat bezoeker(s) de kerkdienst niet kunnen bijwonen. De 

bezoeker(s) worden dan ook niet op de bezoekerslijst geplaatst. De onderstaande afwijzingsmail 

wordt verzonden om de bezoeker(s) hierover te informeren.  

 

De afwijzingsmail ziet er als volgt uit: 

 
 

Afwijzingsmail voor kerkdienst <dd mmm jjjj>. 
 
Hallo <naam reservering>, 
 
We hebben je reservering voor de kerkdienst op <dd mmm jjjj> om <hh:mm> verwerkt.  
Vanwege de vereiste ‘anderhalve meter’ tussen de bezoekers is er in ons kerkgebouw een  
beperkte capaciteit. Er waren meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen voor bezoekers. 
Helaas moeten we daarom je reservering afwijzen en kun je deze kerkdienst niet bijwonen! 
 
De volgende gegevens hebben we voor deze kerkdienst van je opgeslagen: 
 

Datum kerkdienst:  
Status van aanvraag: Aanvraag afgewezen en geen toegang tot de kerkdienst. 
Naam:  
E-mailadres:  
Aantal bezoekers:  
Rolstoel bezoeker:  
Vrijwillig plaatsmaken:  
Medewerkersfunctie:  
Datum & tijd reservering:  
Opmerking:  

 
Met vriendelijke groet, 
Kerkenraad baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ 
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9 Pictogrammen en bewegwijzering 

In het kerkgebouw van de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ aan de Hemelsley in Sittard worden 

een aantal Covid-19 symbolen gebruikt om de bezoekers op de huisregels te attenderen. De picto-

grammen zijn op strategische punten aangebracht.  
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9.1 Wacht hier – hier wachten 

Bij de ingang van het kerkgebouw en bij de ingang van de kerkzaal staat 

een muziek standaard met daarop het pictogram voor ‘Wacht hier – hier 

wachten’. Op deze locatie staat een van de coördinatoren om je verder te 

helpen.  

 

Het pictogram is rechts hiernaast weergegeven. 

 

 

 

9.2 Toegang alleen met reservering 

Bij de ingang van het kerkgebouw staat incidenteel nog een 2e pictogram 

op de muziek standaard. Dit pictogram wordt gebruikt als er gereserveerd 

moest worden voor de betreffende kerkdienst. Het betreft voornamenlijk 

begrafenisdiensten, huwelijksdiensten, speciale diensten en diensten waar 

op voorhand meer dan 60 bezoekers worden verwacht. 

 

Het pictogram is links hiernaast weergegeven. 

 

 

9.3 Maximaal aantal personen 

Voor de keuken, de kerkzaal, de grote zaal en de kleine zaal geldt een maximaal aantal personen 

tegelijkertijd in de ruimte. Omdat kinderen (tijdens zondagsschool) en tieners (tijdens jeugd) niet de 

‘anderhalve meter’ afstand hoeven te houden is er in de grote zaal en kleine zaal een aangepast 

maximum tijdens de zondagsschool en de jeugd.  

 

De pictogrammen voor het maximaal aantal personen staan hieronder weergegeven. 

 

       
 

9.4 Maximaal aantal personen toiletten 

Bij de toiletten en in de voorruimte is het niet eenvouding de ‘anderhalve 

meter’ aan te houden. Er is daarom een maximaal aantal personen binnen 

de toiletruimte. Er mogen maximaal 3 personen tegelijkertijd binnen de 

ruimte aanwezig zijn. 

 

Het pictogram voor het maximaal aantal personen staat rechts hiernaast 

weergegeven. 
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9.5 Handen desinfecteren 

Nadat de bezoekers welkom zijn geheten bij de toegang tot het kerk-

gebouw en daar door de coördinator op de lijst van aanwezigheid zijn gezet 

komen bezoekers in de garderobe waar 2 of 3 statafels staan met daarop 

handgel. De bezoekers aan de kerkzaal zijn verplicht om hier de handen 

te desinfecteren alvorens de kerkzaal te betreden. Er staan ook tisues op 

de statafels als men daar behoefte aan heeft. 

 

Het pictogram is links hiernaast weergegeven. 

 

 

 

 

9.6 Handen wassen 

Bij de wasbakken op de toiletten worden de bezoekers erop geattendeerd 

dat men na toilet bezoek de handen moet wassen. Ook bij het keukenblok 

in de grote zaal hangt dit pictogram voor de kinderen die direct naar de 

zondagsschool gaan. 

  

Het pictogram is rechts hiernaast weergegeven. 

 

 

9.7 Bewegwijzering 

Voor looproute van en naar de kerkzaal met maximaal 70 bezoekers is op een 4-tal punten 

bewegwijzering aangebracht. De route spreekt voor zich maar is vooral aangegeven voor de 

eenduidigheid naar alle bezoekers.  

 

De 4 Covid-19 bewegwijzerings pictogrammen zijn: 

 

       
 

9.8 Niet samenscholen 

Tot slot het pictogram om te verspreiden en niet samen te scholen. Na 

afloop van de kerkdienst wordt men in de kerk tot slot verzocht om niet 

buiten het kerkgebouw vlak voor de deur samen te scholen. Dit om de 

doorstroom (en daarmee de ‘anderhalve meter’) beter te kunnen 

verwerken. Het pictogram staat op een muziekstandaard net buiten het 

kerkgebouw om de mensen hier meer bewust van te maken. 

 

Het pictogram is links hiernaast weergegeven. 
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10 Reinigingsplan 

Voor en na een activiteit wordt een reinigingsprotocol uitgevoerd. Omdat bezoekers met klachten niet de 

kerkdiensten mogen bezoeken is reinigen in de meeste gevallen voldoende. Desinfecteren wordt enkel gedaan 

bij contactpunten met extra risico. 

 

Naast de schoonmaak voor en na bijeenkomsten is er nog een poetsploeg die wekelijks de algemene zaken 

schoonmaakt. Hieronder vallen zaken als stofzuigen, dweilen, etc. Tijdens de Covid-19 maatregelen zal door 

de poetsploeg extra aandacht worden gegeven aan contactoppervlakken en het sanitair. De poetsploeg poetst 

1x in de week op wisselende dagen, afhankelijk van wie volgens rooster aan de beurt is. 

 

10.1 Reiniging erediensten 

• Voor bezoekers zijn bij binnenkomst in de garderobe van het kerkgebouw desinfecterende 

middelen beschikbaar. 

• Na afloop van de eredienst worden alle daarbij gebruikte en aangeraakte voorwerpen 

gereinigd. 

o Alle gebruikte stoelen in de kerkzaal worden gereinigd, de zitting en de leuning; 

o De contactoppervlakte van de kansel wordt na de dienst gereinigd; 

o Deurkrukken van alle gebruikte deuren worden gereinigd; 

o Microfoon van voorganger wordt gereinigd; 

o Microfoon lessenaar wordt gereinigd; 

o Afstandsbediening beamer wordt gereinigd; 

o Laptop voor projecteren liederen en PowerPoint presentaties wordt gereinigd; 

o Lichtpaneel voor belichting kerkzaal wordt gereinigd; 

o Mengpaneel voor geluid wordt gereinigd; 

o Orgelbank, toetsen en muziekboeken worden gereinigd; 

o Pianokruk, toetsen en muziekboeken worden gereinigd; 

o Toiletten en wasbakken worden gereinigd; 

o Lichtknoppen worden gereinigd; 

 

10.2 Reiniging zondagsschool 

• Voor bezoekers zijn bij binnenkomst in de garderobe van het kerkgebouw desinfecterende 

middelen beschikbaar. 

• Na afloop van de zondagsschool worden alle daarbij gebruikte en aangeraakte voorwerpen 

gereinigd. 

o Alle gebruikte stoelen in de grote zaal worden gereinigd, de zitting en de leuning; 

o Deurkrukken van alle gebruikte deuren worden gereinigd; 

o Tafelbladen van alle gebruikte tafels worden gereinigd; 

o Blad keukenblok wordt gereinigd; 

o Lichtknoppen worden gereinigd; 

  

10.3  Reiniging jeugdgroep 

• Voor bezoekers zijn bij binnenkomst in de garderobe van het kerkgebouw desinfecterende 

middelen beschikbaar. 

• Na afloop van de jeugdgroep worden alle daarbij gebruikte en aangeraakte voorwerpen 

gereinigd. 

o Alle gebruikte stoelen in de kleine zaal worden gereinigd, de zitting en de leuning; 

o Alle gebruikte banken in de kleine zaal worden gereinigd, de zitting en de leuning; 

o Deurkrukken van alle gebruikte deuren worden gereinigd; 

o Tafelbladen van alle gebruikte tafels worden gereinigd; 

o Lichtknoppen worden gereinigd; 

  



 
 

Gebruiksplan Baptistengemeente 'DE Ontmoeting' Sittard - v3.00 Pagina 36 van 39 

    

10.4 Reiniging Bijbelstudie 

• Voor bezoekers zijn bij binnenkomst in de garderobe van het kerkgebouw desinfecterende 

middelen beschikbaar. 

• Na afloop van de Bijbelstudie worden alle daarbij gebruikte en aangeraakte voorwerpen 

gereinigd. 

o Alle gebruikte stoelen in de kerkzaal worden gereinigd, de zitting en de leuning; 

o De contactoppervlakte van de kansel wordt na de dienst gereinigd; 

o Deurkrukken van alle gebruikte deuren worden gereinigd; 

o Microfoon van Bijbelstudieleider wordt gereinigd; 

o Afstandsbediening beamer wordt gereinigd (indien gebruikt); 

o Laptop voor projecteren liederen en PowerPoint presentaties wordt gereinigd (indien 

gebruikt); 

o Lichtpaneel voor belichting kerkzaal wordt gereinigd (indien gebruikt); 

o Mengpaneel voor geluid wordt gereinigd (indien gebruikt); 

o Toiletten en wasbakken worden gereinigd; 

o Lichtknoppen worden gereinigd; 

 

10.5 Reiniging andere activiteiten 

Alle andere activiteiten zijn tot nader orde afgelast. Zodra deze weer opstarten worden ze aan dit 

gebruiksplan toegevoegd. Noodzakelijke vergaderingen worden zoveel mogelijk virtueel via een 

video-call afgehandeld zoals in hoofdstuk 12 (Overige bijeenkomsten & vergaderingen) 

aangegeven. 

 

10.5.1 Vergaderen 

• Na vergadering alle tafels en stoelen reinigen;  

• Na vergadering toiletten en wasbakken reinigen;  

• Na vergadering deurkrukken van alle gebruikte deuren reinigen;  

• Na vergadering lichtknoppen reinigen;  
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11 Besluitvorming & communicatie 

11.1 Besluitvorming  

Dit gebruiksplan is online binnen de kerkenraad behandeld en goedgekeurd. In de vergadering op 

30 juni 2020 is deze definitief vastgesteld. De kerkenraad kan noodzakelijke wijzigingen in het 

gebruiksplan doorvoeren en waar nodig achteraf deze keuzes verantwoorden. 

 

11.2 Communicatie 

Dit gebruiksplan staat op de website van de baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’. Tevens is dit 

gebruiksplan in hard kopie beschikbaar in het kerkgebouw. In de nieuwsbrief is bekend gemaakt dat 

het gebruiksplan via de website en in het kerkgebouw is in te zien. 

 

De algemene huisregels worden met gemeenteleden gecommuniceerd: 

 

• In de kerk zijn looproutes uitgezet voor het binnentreden en het verlaten van de kerkzaal. 

• Er wordt strikt de hand gehouden aan de ‘anderhalve meter’ afstand. 

• Er worden geen handen geschud en bij het naar binnen gaan moeten de handen worden 

gedesinfecteerd. 

• Uw aanwezigheid wordt op papier geregistreerd en voor (mogelijk) contact onderzoek 3 

weken gearchiveerd. 

• Stoelen worden rij-voor-rij van voorin de kerkzaal naar achteren gevuld, een coördinator wijst 

je een plek aan. Je kunt niet zelf een plaats kiezen en er worden geen stoelen verplaatst. 

• De jassen hang je niet op in de garderobe maar neem je mee naar uw eigen zitplaats en 

hang je daar over uw stoel. 

• Voor alle activiteiten geldt dat alleen personen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.  

• Huisgenoten moeten bij elkaar zitten om de capaciteit van de zalen optimaal te benutten. 

• Er kan/mag niet gezamenlijk worden gezongen. Zacht mee-neuriën is wel toegestaan. 

Gemeentezang schijnt een grote verspreider te zijn. 

• Er wordt tijdens de eredienst niet gecollecteerd, dit blijven we voorlopig digitaal doen via de 

bank. 

• Het toiletbezoek bij alle activiteiten moet zoveel mogelijk worden beperkt. 

• Na afloop van de zondagse eredienst wordt gezamenlijk geen koffie & thee gedronken. 

• Na afloop van de eredienst volg je de aanwijzingen van de coördinator naar de uitgang. 

• Na afloop overige activiteiten volg je de aanwijzingen van de leiding naar de uitgang. 

• Na afloop niet vlak voor de kerk (sociaal) groeperen in verband met doorstroom. 

• Wie ziek is of verkouden blijft thuis. Dit geldt ook als je huisgenoten hebt met dergelijke 

klachten. 

• Extra voorzichtigheid is geboden voor kwetsbare mensen en ouderen boven 70 jaar. 

• Na afloop zal de kerk grondig worden gereinigd. 

• Persoonlijke materialen (zoals telefoons en Bijbels) niet delen met anderen.  

 

Hiervoor worden verschillende opties gebruikt: welkomstbord, affiches op diverse plekken in het 

gebouw, vooraf in de wekelijkse nieuwsbrief, via het gemeentelicht, via e-mail, via internet, sociaal 

media, whatsapp, etc. 

 

11.2.1 Communicatieplan 

Het gebruiksplan wordt voor 6 juni 2021 meegestuurd met de nieuwsbrief naar alle leden van de 

baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ en de geloofsgemeenschap. Daarnaast wordt het gebruiksplan 

op de website van de kerk geplaatst (http://www.deontmoetingsittard.nl). Het is tevens op papier in 

het kerkgebouw in te zien. 

http://www.deontmoetingsittard.nl/


 
 

Gebruiksplan Baptistengemeente 'DE Ontmoeting' Sittard - v3.00 Pagina 38 van 39 

    

12 Overige bijeenkomsten & vergaderingen 

Momenteel zijn er versoepelingen waardoor meer activiteiten mogelijk zijn. Raadsvergaderingen, 

commissievergaderingen, werkgroepen, … Al deze zaken zou je kunnen scharen onder religieuze 

samenkomsten maar dat zijn het natuurlijk niet. Het zijn kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten. 

Als geloofsgemeenschap willen we onze verantwoordelijkheid nemen en gebruik maken van de 

versoepelingen, maar zoeken we bewust niet de grenzen op van wat kan en mag. Ook hier niet. 

 

Voor een groot aantal bijeenkomsten is het geen probleem om ze (voorlopig) uit te stellen. Andere 

bijeenkomsten kunnen virtueel via een video-call en soms is fysiek contact nodig. Bij de 

baptistengemeente ‘DE Ontmoeting’ geldt voor alle vergaderingen en bijeenkomsten: 

• Betreft het een noodzakelijk bijeenkomst? Zo nee, dan kiezen we voor uitstellen of afblazen. 

• Kunnen we de bijeenkomst uitstellen? Zo ja dan kiezen we voor uitstellen. 

• Kunnen we de bijeenkomst niet uitstellen dan kiezen we in eerste instantie voor een digitale 

bijeenkomst via een virtuele video-bijeenkomst. 

• 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. Het aantal deelnemers 

wordt tot een minimum beperkt. Noodzaak hiertoe per keer afwegen en overleggen met de 

kerkenraad. De kerkenraad beslist. 
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Bijlage – Voorbeeld bezoekerslijst activiteiten 

 

Bezoekers:  

 Naam # Taak 

 Achternaam, Naam1 1 Voorganger 

 Achternaam, Naam1 1 Koster 

 Achternaam, Naam1 1 Techniek 

 Achternaam, Naam1 1 Techniek 

 Achternaam, Naam1 1 Muzikant 

 Achternaam, Naam1 1 Coördinator (1) 

 Achternaam, Naam1 & Naam2 2 Coördinator (2) 

 Achternaam, Naam1 1  

 Achternaam, Naam1 1  

 Achternaam, Naam1 1  

 Achternaam, Naam1 1  

 Achternaam, Naam1 1  

 Achternaam, Naam1 1  

 Achternaam, Naam1 1  

 Achternaam, Familie 3  

 Achternaam, Naam1 & Naam2 2  

 Achternaam, Naam1 1  

 Achternaam, Naam1 & Naam2 2  

 Achternaam, Naam1 1  

    

    

    

    

    

 

 


