
Gebruiksplan kerkdiensten PG Rozendaal tijdens coronatijd. 

Wij overwegen om met ingang van 30 augustus 2020 de kerk weer open te stellen voor het 
bijwonen van kerkdiensten door onze gemeenteleden en gasten. Daartoe dienen we een  aantal 
voorbereidingen te treffen en specifieke regels af te spreken die bijdragen aan een zo goed 
mogelijke bescherming van de gezondheid van alle deelnemers aan een dienst.  

De regels voor onze diensten zijn gebaseerd op de per 1 juli 2020 geldende RIVM-voorschriften 
en de regelgeving van de landelijke overheid. Toekomstige aanpassing hiervan kan leiden tot 
herziening van de regels in dit gebruiksplan. 

Onderstaand overzicht omvat de voorbereidingen en specifieke regels voor onze diensten, 
alleen voor zover deze afwijken van de gebruikelijke gang van zaken. 

Deze zijn vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 10 juli 2020 en worden gepubliceerd 
in de Nieuwsbrief en op de website van de PG Rozendaal. Gezien hun specifieke rol, ontvangen 
de kosters persoonlijk een exemplaar van het gebruiksplan. Een geprinte versie van dit plan is 
aanwezig in de gerfkamer. 

 

Voorbereidingen 

1. Wanneer gemeenteleden/gasten klachten vertonen (verkoudheid, koorts, etc) is het niet 
toegestaan om een kerkdienst bij te wonen.  

2. De autodienst wordt per 30 augustus weer opgestart. 
3. Het maximale aantal kerkgangers in de kerkzaal bedraagt, obv de 1,5 m regel, 53 

personen (inclusief koster, diaken, ouderling, organist en predikant). 
Indien noodzakelijk kan gebruik gemaakt worden van 18 additionele zitplaatsen in de 
Serre, waarbij men de dienst via de audio/video-installatie (scherm) kan volgen. Het 
maximale aantal kerkgangers bedraagt daarmee 53 + 18 = 71 personen. 
Het werken met een reserveringssysteem wordt afhankelijk gesteld van de ontwikkeling 
van het kerkbezoek. 

4. De toegang tot de kerk vindt plaats via de ingang van de Serre, waarbij men er zelf op 
toe dient te zien dat de 1,5 m afstand wordt aangehouden. De hal van de Serre biedt 
betere mogelijkheden (dan de gebruikelijke kerkingang) om deze afstand te waarborgen 
en geeft ook meer ruimte voor het ophangen van jassen. In de hal van de Serre bevindt 
zich een statafel met ontsmettingsmiddel (desgewenst te gebruiken voor en/of na de 
dienst).  

5. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de gebruikelijke in/uitgang van de kerk open 
gehouden als vluchtroute. 

6. De toiletten in de hal van de Serre kunnen gebruikt worden, rekening houdend met de 
daarop aangegeven hygiënemaatregelen.  

7. De predikant en dienstdoende ambtsdragers maken tbv de voorbereiding van de dienst 
gebruik van de (met een schuifwand afgesloten) haardkamer. 

8. Op basis van de 1,5m regel zijn de mogelijke zitplaatsen in de kerk met labels 
gemarkeerd en voor de banken is het aantal mogelijke zitplaatsen op de toegangsdeurtjes 
aangegeven. Leden van één gezin/huishouden kunnen direct naast elkaar plaatsnemen; 
de 1,5 m geldt dan niet.  
Het vrijhouden van de stoelen voor de cantorij is niet nodig. 



9. Liturgieën worden voor de dienst door de koster op de gemarkeerde zitplaatsen gelegd 
(persoonlijke uitreiking is door de 1,5 m regel niet mogelijk en het zelf van een stapel 
nemen is niet hygiënisch). 

10. Liedboeken worden niet uitgereikt omdat tijdens de diensten door de gemeente/cantorij 
niet mag worden gezongen (zingen vraagt forse in/uitademingen welke de verspreiding 
van het virus kunnen bevorderen). Hiermede komen ook de cantorijrepetities voor 
aanvang van de dienst te vervallen. 

 

Tijdens de dienst 

11. Predikant en ouderling geven elkaar aan het begin en einde van de dienst geen hand (een 
kleine buiging komt hiervoor in de plaats). 

12. Tijdens de dienst wordt door de gemeente/cantorij niet gezongen. Daarvoor in de plaats 
zal cantor Anita (of een plaatsvervanger) de liederen ten gehore brengen vanaf het 
orgelbalkon. 

13. Tijdens de dienst wordt niet op de gebruikelijke wijze gecollecteerd. Het doorgeven van 
de collectezakken is door de 1,5m afstand tussen de kerkgangers niet praktisch en 
daarbij ook onhygiënisch. 
Na afloop van de dienst kunnen de gaven gedeponeerd worden op 2 collecteschalen 
welke zijn geplaatst op de tafel in de gerfkamer. De schalen zijn voorzien van een label 
“Diaconie” en “Kerk”. 

14. Na afloop van de dienst groet de predikant de gemeente vanachter de liturgietafel (geen 
handen schudden bij de deur). 

15. De gemeenteleden verlaten (via de Serre) rij voor rij de kerk en hen wordt verzocht de 
liturgieën mee naar huis te nemen zodat de koster deze niet zelf hoeft te verzamelen 
(hygiëne). 

 

Na de dienst 

16. Het gezamenlijk koffiedrinken na de dienst behoort vooralsnog niet tot de 
mogelijkheden omdat, gebaseerd op de 1,5m regel, het aantal aanwezige personen in de 
Serre beperkt moet blijven tot max. 20. Bovendien lopen mensen teveel door  elkaar en 
zijn aanrakingen daardoor niet uit te sluiten. 
Ook onze “koffiedames” blijft hiermee het verzamelen en afwassen van gebruikt 
serviesgoed bespaart (hygiëne). 

17. De koster ziet erop toe dat de zitplaatsen weer in de oorspronkelijke opzet zijn 
gemarkeerd. 
 

Avondmaalsdiensten 

Gezien de 1,5m regel en hygiënevoorschriften, beraadt de kerkenraad zich over de wijze waarop 
deze diensten gehouden kunnen worden. U wordt daarover apart geïnformeerd. 

 

Rozendaal, 10 juli 2020 


