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1 Inleiding 

Op basis van de verkregen informatie vanuit de overheid en van de PKN is door de 

kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Oud-Alblas besloten om per 5 juli 2020 

kerkdiensten te houden voor een aantal personen waarbij rekening wordt gehouden met 

een optimale bezetting van het kerkgebouw en een onderlinge afstand van minimaal 1,5 

mtr. tussen de personen die niet samenwonen in één woning. 

Besloten is om dit vooralsnog alleen in de (dorps)kerk te doen. Het verenigingsgebouw 

“Beréa” zal (nog) niet gebruikt worden als uitwijkmogelijkheid om de diensten bij te wonen.  

In de kerkenraadsvergadering is besloten om personen uit te nodigen die zich via e-mail 

of telefoon hebben aangemeld. Deze personen zullen in de week voorafgaand aan de 

betreffende zondag worden geïnformeerd. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan 

ook overgegaan worden tot  een min of meer vaste indeling die bij de betreffende personen 

bekend is. 

 

Gezondheid 

Belangrijk is dat men alleen dan naar de kerk komt als men geen corona-gerelateerde 

klachten heeft. Als een gezinslid/huisgenoot hoest of zich niet lekker voelt, is het verstandig 

dat deze persoon met klachten thuis blijft. Als een gezinslid/huisgenoot ernstige klachten 

heeft zoals koorts dan wordt het gehele gezin verzocht om thuis te blijven. Verder geldt 

natuurlijk het algemene voorschrift dat we hoesten en niezen in de elleboog. 

Behoort men tot de zogenaamde risicogroepen dan wordt verwacht dat men haar/zijn 

verantwoordelijkheid zal nemen. 

 

Coördinatoren 

Er zullen twee coördinatoren aanwezig zijn die de kerkgangers kunnen informeren over de 

gang van zaken en hen naar hun plaats brengen. Er zal één coördinator buiten de kerkzaal 

staan en één binnen. 

De coördinator buiten bij de entree onder de toren zal vragen of men geen coronagere-

lateerde klachten heeft. Verder wordt men verzocht om de instructies welke men krijgt van 

de coördinatoren uit te voeren. Deze instructies zijn hieronder in de verschillende punten 

aan gegeven. 

 

Dit gebruiksplan wordt beschikbaar gesteld 

- op de website 

- in het kerkgebouw 

- aan alle ambtsdragers, kerkrentmeesters, kosters 

- aan gastpredikanten 
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2 “Beréa” en crèche 

 

Tijdens de diensten zal er crèche worden gehouden, in Beréa.  

Om zo min mogelijk personen tegelijkertijd in “Beréa” te laten zijn, wordt, in dien mogelijk, 

slechts één ouder of verzorger toegelaten om het kind / de kinderen te brengen. In de gang 

zal zo nodig op andere ouders of verzorgers moeten worden gewacht om de 1,5 mtr. 

afstand te kunnen waarborgen. 

Er wordt verwacht dat de instructies van de oppasmoeder worden opgevolgd. 

 

3 Toegang tot de (dorps)kerk 

 

Om het betreden en verlaten van de kerk overzichtelijk te laten verlopen is besloten om 

alleen de entree onder de toren open te stellen. Gezinnen die zijn uitgenodigd worden 

verzocht om buiten de kerkdeur al te luisteren naar de instructies van de coördinator die 

daar de kerkgangers zal opvangen. Dit zal een ouderling of een ouderling-kerkrentmeester 

zijn. Verzoek is om buiten reeds de gewenste 1,5 mtr. afstand te houden tot niet- 

huisgenoten. Ook als het naar binnengaan enigszins stagneert is het verzoek om de 

gewenste afstand te houden voor de voordeur. Bij de entree is een dispenser geplaats met 

desinfecterend middel voor het ontsmetten van de handen. Gebruik hiervan is verplicht.  

Verzoek is om de garderobe niet te gebruiken. Als het regent bij het betreden van de kerk 

dan wordt men verzocht de paraplu in de paraplubak te zetten en niet mee te nemen de 

kerk in. 

Bij het betreden van de kerkzaal wordt men opgewacht door een tweede coördinator. Dit 

zal de koster zijn of in bijzondere omstandigheden eveneens een ouderling of ouderling-

kerkrentmeester. Hij zal de personen hun plaats wijzen. Ook hier geldt de instructies op te 

volgen en met enige voortgang uit te voeren zodat onnodig wachten bij de entree wordt 

voorkomen. 

Op de banken en stoelen is aangegeven welke toegankelijk zijn en welke niet. Het spreekt 

voor zich om hier niet van af te wijken. 

Huisgenoten mogen afwijken van de 1,5 mtr.-regel en met elkaar een bank vullen.  

Er zullen geen psalmboekjes onder de toren liggen, men wordt verzocht een eigen bijbel 

en psalmboekje mee te nemen. 

 

4 Collecten 

 

Onder de toren en bij de achteruitgang staan collectezakken waarin men bij het verlaten 

van de kerk de bijdragen kan afzonderen voor diaconie, kerkbeheer en, indien van 

toepassing, het onderhoudsfonds. De bijdragen kunnen ook nog steeds op de bekende 

bankrekeningnummers worden overgemaakt.  

Men is uiteraard vrij om naar eigen inzicht te handelen. De bijdragen worden hoe dan ook 

zeer gewaardeerd!  
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5 Samenzang 

 

De kerkenraad heeft vooralsnog besloten om samenzang in de kerk toe te staan. De 

liturgie aangaande het zingen is ingeperkt en men wordt gevraagd om ingetogen te zingen. 

Het zingen is een belangrijk onderdeel van de erediensten en met alle genomen 

maatregelen behoeft het niet te worden weglaten. 

I 

6 Toiletbezoek 

 

Alle kerkgangers worden verzocht om thuis naar het toilet te gaan. Als toiletbezoek in de 

kerk toch nodig blijkt te zijn dan wordt de toiletgebruiker verzocht de dispenser met een 

desinfecterend middel voor de handen die onder de toren staat opgesteld (nogmaals) te 

gebruiken. Gebruik hiervan is verplicht.  

 

7 Verlaten kerkgebouw 

 

Als de zegen is uitgesproken en de dominee en de ambtsbroeders de kerkzaal hebben 

verlaten kan het  kerkgebouw worden verlaten via de uitgang onder de toren of de 

achteruitgang. Met klam wordt verzocht ook hier de 1,5 mtr. afstand tot niet-huisgenoten 

in acht te nemen. Verzocht wordt om, indien van toepassing, de instructie van de 

coördinator op te volgen. De coördinator buiten zal toezien op een spoedige verlating van 

het kerkplein. Men wordt verzocht om geen gesprekken aan te gaan in de looproute zoals 

bij de trappen achter de kerk. 

 

8 Calamiteiten 

 

In geval van calamiteiten wordt verzocht om de instructies van de koster op te volgen. 

Er zal worden gezorgd dat er altijd een BHV’er in de kerk aanwezig is. Belangrijk om te 

weten is dat alle deuren van binnenuit te openen zijn. Indien nodig altijd de dichtstbijzijnde 

deur kiezen om de kerk te verlaten in noodsituaties. 

 

9 Camera en privacy 

 

Zolang er aangepaste diensten zijn zullen de diensten worden uitgezonden met beeld en 

geluid. Omdat we de privacy van de kerkgangers belangrijk vinden zal de camera zo 

worden ingesteld dat men zo weinig als mogelijk in beeld komt.  

 

10 Tussen de twee diensten 

 

Tussen de ochtend- en avonddienst zal de kerk worden gelucht/geventileerd door het 

openen van ramen en/of deuren. 

 


