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1 Inleiding 

Dit gebruiksplan is een voortvloeisel uit het “Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten” van 
de landelijke kerk dat op de de website van de PKN is te vinden. Doel van dit plan is, conform het protocol, 
te beschrijven hoe we als kerkelijke gemeente Hagestein – Hoef en Haag ten tijde van de corona crisis 
kerkdiensten kunnen houden in de kerk (Dorpstraat 26, Hagestein) en daarnaast ook andere kerkelijke 
bijeenkomsten in het Kerkelijk Centrum (Dorpstraat 21, Hagestein). Dit document zal aangepast worden op 
basis van de ontwikkelingen in ons land (besluiten van overheden en / of de landelijke kerk) of als er ander 
soortige bijeenkomsten toegevoegd worden. De versie van het document wordt dan ook aangepast. Dit 
document wordt gepubliceerd op onze website en is derhalve voor iedere bezoeker in te zien. Daarnaast 
wordt het verstrekt aan clubleiding en gebouwbeheerders.  
 
 

2 Verlangen 

In het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Hagestein – Hoef en Haag staat in de inleiding over de 
kerkdienst het volgende:  
 
“De kerkdienst is het hart van het gemeenteleven. Daar wordt het Woord van God verkondigd en worden 
de sacramenten (Doop en Avondmaal) bediend. We oefenen en ervaren de verbondenheid met elkaar. We 
bidden met en voor elkaar. We zingen samen tot eer van God. En we geven van onze gaven aan de 
diaconie en de kerk.” 
 
Het moge duidelijk zijn dat het ook het verlangen van de kerkenraad is om hier weer inhoud aan te geven. 
Het voelt alsof ‘’het hart’’ uit de gemeente gehaald is. Dit gebruiksplan probeert, zoveel als toegestaan en 
verantwoord is, weer inhoud te geven aan dit beleidsvoornemen, waarvan we nooit gedacht hadden dat het 
op deze wijze beperkt zou worden.  
 
We mogen ook geloven dat God alles in de hand houdt en dat het Hem niet uit de hand loopt. Dat belijden 
we met de woorden uit Deut 31:8 “De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet 
loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld” 
En we mogen vertrouwen dat we de kerkdienst als het hart van het gemeenteleven vroeg of laat weer 
mogen hervatten. Psalm 42:12 zegt dat met de volgende woorden: “Hoop op God, want ik zal Hem weer 
loven’’.  
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3 Kerkgebouw en de kerkdienst 

  

3.1 Aanmelden voor de dienst.  
Volgens het protocol moet bekend zijn wie er komen in de dienst. Dit kan door de gemeente van te 
voren te verdelen in ‘’groepen’’, of door een aanmeldsysteem.  
In onze gemeente is er voor gekozen dat mensen zich kunnen aanmelden. Aanmelden voor een 
dienst kan via www.hervormdhagestein.nl/aanmelden. U krijgt dan een uitnodiging voor de dienst 
waar u mag komen. U kunt deze uitnodiging accepteren of weigeren.  
 

3.2 Coördinatoren.   
Volgens het protocol moeten er als we een kerkdienst houden waar gemeenteleden naartoe komen 
2 coördinatoren aangesteld worden. 1 die buiten bij de deur staat en de mensen vraagt naar de 
gezondheid en 1 binnen die de mensen een plek wijst en zorgt dat de 1,5m in acht wordt genomen. 
De leden van de commissie van advies gaan rouleren om dit binnen te organiseren en de koster zal 
de ‘’buiten’’ coördinator worden. De koster regelt het roulatie schema hiervoor. Voor de 
coördinatoren wordt een hesje aangeschaft die ze tijdens de dienst dragen.  
 
 

3.3 Voldoende afstand in de kerk.  
 
Om te zorgen dat er voldoende afstand is tussen mensen die niet uit één gezin komen, moeten er 
diverse maatregelen genomen worden in de kerk. 
 
Vanaf 1 maart 2021 mogen we weer met 30 mensen in de kerk zijn, maar wel dient de 1,5m afstand 
in acht genomen te worden. Verder wordt er bij binnenkomst en vertrek een mondkapje gedragen.  

www.hervormdhagestein.nl/aanmelden
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De deuren van de kerk staan open als de mensen binnen komen, zodat niet iedereen de 
deurknoppen hoeft te gebruiken.  
Iedereen komt binnen via de hoofdingang van de kerk aan de Dorpsstraat. De coördinator die binnen 
staat wijst een plek aan, te beginnen bij de achterste banken of de voorste stoelen, zodat mensen zo 
min mogelijk langs elkaar lopen. 
 
Na de dienst worden alle deuren opengezet die gebruikt moeten worden om de kerk te verlaten. Bij 
het verlaten van de kerk gaan de mensen die op de stoelen zitten door de achteruitgang, rechts 
naast de preekstoel naar buiten. De voorste rij als eerste, daarna de tweede rij enz…  
 
Bij het verlaten van de kerk gaan de mensen die op de banken zitten via de hoofdingang naar 
buiten. De voorste rij als eerste en daarna de tweede enz…  
Bij het verlaten van de kerk houden mensen die niet uit één gezin komen ook 1,5 m afstand van 
elkaar.  
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3.4 Collecte.  
 
Om e.e.a. eenduidig te houden voor mensen die niet in de kerk zijn en mensen die wel in de kerk 
zijn, én om de kans op besmetting via contant geld uit te sluiten wordt de collecte wel afgekondigd in 
de dienst, maar verzoeken we de kerkgangers én thuisluisteraars hun giften over te maken via de 
bank: 
 
Kerkrentmeesters: NL13 RABO 03360 10052    
(Voor onderhoud gebouwen, predikant en andere kosten die de kerk maakt)  
Diaconie: NL24 RABO 01541 97807  
(Voor  mensen die het financieel minder hebben en zendingswerk) 
 

 

3.5 Zingen.  
Sinds 11 oktober 2020 kunnen we helaas als gemeente niet meer zingen. In plaats daar van wordt 
er gezongen door maximaal 4 mensen die voor in de kerk zitten.  

 

3.6 Sacramenten. 
 
Avondmaal. We verlang ernaar ook het Heilig Avond maal te vieren. Dit moet echter volledig veilig 
kunnen gebeuren, zonder dat er kans is op besmetting. Om dit te kunnen doen blijft iedereen op zijn 
of haar plaats zitten, en wordt het brood en de wijn door de diakenen uitgedeeld en aangereikt aan 
diegenen die willen deelnemen aan het Avondmaal. De diakenen zullen hierbij handschoenen en 
mondkapjes dragen. Omdat niet iedereen ’s morgens in de kerk kan zijn, zal er zowel ’s morgens als 
’s avonds avondmaal gehouden worden. Het bezinningsuur wordt, met dezelfde regels als een 
kerkdienst, in de kerk gehouden en uitgezonden d.m.v. beeld en geluid. Van tevoren opgeven hoeft 
niet, we vragen echter wel uw naam te registreren bij binnenkomst.  
 
Dopen. We verlangen er naar de kinderen van de gemeente te kunnen dopen. Op dit moment is dat 
ook volgens de normen toegestaan.  
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3.7 Wanneer wel/niet komen.  
De coördinator bij de ingang van de kerk kan vragen naar uw gezondheid en op basis daarvan 
adviseren niet te komen. Daarom adviseren we mensen die voldoen aan één van onderstaande 
punten niet naar de kerk te komen, ter bescherming van uzelf en anderen:  
 

• Mensen met neusverkoudheid  

• Als u moet hoesten. 

• Als u keelpijn heeft.  

• Mensen met koorts. 

• Kwetsbare personen zoals ouderen en personen met verminderde weerstand. 

• Als het corona virus bij huisgenoten of mensen waarmee u kortgeleden contact hebt gehad 
is vastgesteld. 
 
  

3.8 Reinigingsplan.  
Bij binnenkomst ontsmet iedere bezoeker de handen. Daarvoor zijn bij de ingang pompjes aanwezig. 
Na iedere dienst wordt door de koster de kerk gereinigd en dan met name de plaatsten die men met 
de handen heeft aangeraakt zoals leuningen, deurknoppen, randen van banken en toiletten.  
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4 Kerkelijk Centrum (algemeen) 

 
Vanaf 1 maart geldt dat het KC alleen gebruikt mag worden door clubs en kringen van jongeren tot 
18 jaar. Alle overige activiteiten vinden digitaal plaats. Voor de clubs die doorgaan geldt 
onderstaande protocol voor het KC:  
 

4.1 Algemene afspraken en reinigingsplan (geldt voor alle bijeenkomsten) 
 
In het Kerkelijk Centrum (KC) zijn voldoende ontsmettingsmiddelen aanwezig. Bij de ingang kan men 
de handen ontsmetten en in de zalen, toiletruimtes en de keuken zijn doekjes en ontsmettingsmiddel 
aanwezig. 
 
Verder gelden voor alle bijeenkomsten tot nader order de volgende afspraken:  
 
- In het KC wordt niet gezongen, afgezien van de kinderen van de zondagsschool. 
- Neem je eigen bijbel mee en eventuele andere spullen die nodig zijn.  
- Er worden geen twee activiteiten na elkaar gehouden in dezelfde zaal. Daar moet minstens 12 uur 
tussen zitten. 
- Gemeenteleden houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
- Elke club/vereniging moet zelf, na de activiteit, de zaal ontsmetten. Dat houdt in: een 
desinfectiedoekje over de tafels, deurklinken en andere aanraakpunten afnemen. Tijdens het 
schoonmaken worden de voordeur en ramen opengezet, zodat er gelucht wordt. 
- De schuifwand tussen grote zaal en crèche blijft open. De looproute in het KC is tegen de klok in. 
- Indien mogelijk (vanwege de temperatuur) wordt er een raam open gezet. 
- Alle aanwezigen van de activiteit worden genoteerd en verklaren tevens gezond te zijn en geen 
verschijnselen te hebben die duiden op Corona. Deze informatie wordt 14 dagen bewaard. (Dat kan 
op basis van een absentielijst als van te voren bekend is wie er lid is, of anders op basis van het 
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noteren van de namen). Mochten de aanwezigen van buiten de gemeente komen, dan dient ook het 
telefoonnummer genoteerd te worden.   
 
 

4.2 Keuken 
 
De keuken mag gebruikt worden ten bate van de bijeenkomsten. Omdat er niet een vaste 
keukendienst is, gelden voor alle mensen die de keuken gebruiken tot nader order de volgende 
afspraken:  
 
 
- Als je in de keuken komt/werkt, moet je eerst je handen wassen, voordat je iets anders aanraakt of 
doet. 
- Suiker en melk zijn aanwezig in staafjesvorm en wordt niet uit kannetjes geschept of geschonken.  
- Na afloop van de bijeenkomst of activiteit ontsmet je zelf de keuken (als deze gebruikt is). Daarbij 
worden handgrepen en deurklinken afgenomen met een desinfectiedoek. 
- Koffie en thee gaan in gewone kopjes. Degene die koffie en thee inschenkt, moet eerst de handen 
wassen. Kopjes gaan na afloop in de vaatwasser. Probeer met zo weinig mogelijk mensen in de 
keuken aanwezig te zijn. 
 

4.3 Toiletten 
In de toiletten zijn doekjes met ontsmettingsmiddel aanwezig. Voor en na het gebruik van het toilet 
moet de gebruiker zelf de toilet, de kranen en de deurknoppen ontsmetten. Door de beheerder 
worden de toiletten op de gebruikelijke moment schoongemaakt.  
 

4.4 Wanneer wel/niet komen.  
Als mensen naar het kerkelijk Centrum komen voor een activiteit dan wordt bij aanvang gevraagd 
naar de gezondheid. We adviseren mensen die voldoen aan één van onderstaande punten niet te 
komen, ter bescherming van uzelf en anderen:  
 

• Mensen met neusverkoudheid  

• Als je moet hoesten. 

• Als je keelpijn hebt.  

• Mensen met koorts. 

• Kwetsbare personen zoals ouderen en personen met verminderde weerstand. 

• Als het corona virus bij huisgenoten of mensen waarmee u kortgeleden contact hebt gehad 
is vastgesteld. 

4.5 Niet geplande activiteiten 
Niet geplande activiteiten worden gemeld bij de beheerder (Zie https://www.hervormdhagestein-
hoefenhaag.nl/contact). Met de beheerder wordt afgesproken welke zaal gebruikt kan worden en 
volgens welke regels.   

https://www.hervormdhagestein-hoefenhaag.nl/contact
https://www.hervormdhagestein-hoefenhaag.nl/contact
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5 Clubs, verenigingen en overige bijeenkomsten in het KC 

 

5.1 Zondagsschool 
De zondagsschool wordt op zondag na de kerkdienst in het KC gehouden. De kinderen mogen, 
vanwege hun leeftijd naast elkaar zitten. Verder gelden de volgende afspraken:  
 
- De leiding houdt 1,5m afstand tot de kinderen. Concreet wordt dit vorm gegeven door een stoel 

vrij te laten tussen onszelf en de kinderen.  
- Aan de ouders wordt gevraagd om hun kind zelf naar binnen te laten gaan. Dit wordt de ouders 

ook verteld in een nieuwsbrief.  
- De algemene afspraken worden in acht genomen. (Zie hoofdstuk 4)    

 
 

5.2 Catechisatie 
Jongeren tot 18 jaar mogen, in analogie met de scholen, naast elkaar zitten. De catecheet houdt 1,5 
meter afstand tot de jongeren. De catechisatie kan doorgaan, met daarbij de volgende 
aandachtspunten:  
 
- De 12-15 jarigen zitten in de bovenzaal.  
- De 16+ jarigen zitten, daarna, in de grote zaal beneden.  
- De jongeren tot 18 jaar mogen naast elkaar zitten. 
- De jongeren die 18 jaar of ouder zijn, mogen niet naast elkaar zitten, tenzij ze in hetzelfde huis 

wonen. 
- De algemene afspraken worden in acht genomen. (Zie hoofdstuk 4)    
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5.3 Jeugdclub 
De jeugdclub wordt in de bovenzaal gepland, zodat de activiteiten van de dagen ervoor en erna in de 
beneden zaal gepland kunnen worden. De omvang van de jeugdclub staat dit toe, met daarbij de 
volgende aandachtspunten:  
 
- Omdat de leden onder de 18 zijn hoeven ze geen 1,5 m afstand te houden.  
- De leiding houdt 1,5m afstand tot de jongeren.  
- De algemene afspraken worden in acht genomen. (Zie hoofdstuk 4)   
 
 

5.4 Jeugdvereniging 16+ 
De jeugdvereniging wordt in de grote zaal gepland en, als het weer het toestaat, buiten. De JV is te 
groot om in hun eigen ruimte bij elkaar te komen tenzij een avond de opkomst laag is, dan gaat men 
wel naar hun eigen ruimte. Verder gelden de volgende afspraken:  
 
- Doordat de jongeren deels boven de 18 zijn worden de stoelen en tafels door de leiding 

klaargezet zodat de 1,5m afstand gewaarborgd is voor die jongeren die boven de 18 zijn.  
- Jongeren die in hetzelfde huis wonen of onder de 18 zijn mogen wel bij elkaar zitten. 
- Eten en drinken koopt men in kleine hoeveelheden zodat het niet ‘’doorgegeven’’ hoeft te 

worden. 
- De algemene afspraken worden in acht genomen. (Zie hoofdstuk 4)   
 
 

5.5 Thema kring 
De themakring wordt in de bovenzaal gepland, zodat de activiteiten van de dagen ervoor en erna in 
de beneden zaal gepland kunnen worden. De omvang van de themakring staat dit toe, met daarbij 
de volgende aandachtspunten:  
 
- De leden houden 1,5m afstand, tenzij men in hetzelfde huis woont.  
- De algemene afspraken worden in acht genomen. (Zie hoofdstuk 4)   
 
 

5.6 Bijbel kringen 
De bijbelkringen worden gesplitst en in de grote zaal beneden gehouden op verschillende dagen, 
met daarbij de volgende aandachtspunten:  
 
- De leden houden 1,5m afstand, tenzij men in hetzelfde huis woont.  
- De algemene afspraken worden in acht genomen. (Zie hoofdstuk 4)   
 
 

5.7 Jongeren kring 
De jongerenkring wordt in de grote zaal beneden gehouden, met daarbij de volgende 
aandachtspunten:  
 
- De leden houden 1,5m afstand, tenzij men in hetzelfde huis woont.  
- De algemene afspraken worden in acht genomen. (Zie hoofdstuk 4)   
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5.8 Op weg kring  
De ‘’Op weg’’ kring wordt in de grote zaal beneden gehouden, met daarbij de volgende 
aandachtspunten:  
 
- De leden houden 1,5m afstand, tenzij men in hetzelfde huis woont.  
- De algemene afspraken worden in acht genomen. (Zie hoofdstuk 4)   
 

5.9 De ontmoetingsmiddag  
Deze middag wordt in een andere vorm georganiseerd en in de kerk gehouden. Deze kan daardoor 
ook worden uitgezonden voor hen die omwille van gezondheid of het risico niet kunnen komen. Ook 
in de kerk worden de volgende aandachtspunten in acht genomen:  
 
- De aanwezigen houden 1,5m afstand, tenzij men in hetzelfde huis woont.  
- Behalve het van te voren aanmelden (wat hier niet nodig is), worden de algemene afspraken 

voor de kerk worden in acht genomen. (Zie hoofdstuk 4)   
 
 

5.10 Overige vergadering en bijeenkomsten 
Als er andere bijeenkomsten georganiseerd worden houden we in ieder geval de algemene 
afspraken van het Kerkelijk Centrum (Hoofdstuk 4) in acht. Verder dient er met de beheerder van de 
kerk of het kerkelijk Centrum een afspraak gemaakt worden voor de juiste datum. Daarmee 
voorkomen we dat de zalen te snel achter elkaar gebruikt wordt.  
 


