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Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons 
kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld 
de veiligheidsregio.

Fasering conform de RIVM-richtlijnen
 20 September houden we een dienst met max. 30 personen om te 

bezien of we voldoende voorbereid zijn op de periode na 1 oktober.
 Vanaf 1 oktober houden we om 9.30 uur zondagse kerkdiensten met 

een maximum van 40 personen. Dit aantal is excl. 7 personen die een
functie hebben: 1 predikant, 2 kerkenraadsleden, 2 commissieleden 1
koster en 1 organist (de overheid maakt voor theaters en horeca een 
uitzondering door personeel uit te sluiten van het maximum aantal 
bezoekers, ook voor kerken is dit het geval).

Algemene afspraken
 Anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot 

hetzelfde huishouden behoren.
 Mensen die ziek of verkouden zijn blijven thuis samen met alle 

anderen uit het huishouden.
 De samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, 

routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de
overheid/het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband 
aangereikte richtlijnen.
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 Ventilatie d.m.v. deuren en ramen, ook bij regen en koude periode. 
De gordijnen worden niet gebruikt tijdens de dienst, ook niet tegen  
het zonlicht.

 Na afloop van de dienst alles reinigen/ ontsmetten ( denk aan 
deurklinken, microfoons, technische apparatuur, preekstoel, piano, 
orgel banken en verder zoveel als mogelijk naar eigen inzicht ).

M.b.t. capaciteit in een anderhalve meter situatie
 Voor iedere bezoeker dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Een 

coördinator wijst de plaats aan.
 Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 De gemeente leden moeten zich aanmelden via de reserveringslink 

die staat op de website van de kerk of via een mail naar 
reserveren@gknijkerkerveen.nl  of bellen met Suzanne Bremer 06-
24401048. Suzanne is coördinator van de reserveringen.

 Zijn er meerdere meldingen dan toegestaan, dan worden de te veel 
aangemelde gemeenteleden hier over geïnformeerd.

 Voor het gebruik van de zalen in de kerk gelden dezelfde hygiëne 
regels en richtlijnen van het RIVM als in de kerkzaal.

Concrete uitwerking
 Er zijn coördinatoren bij de hoofdingang/hal en achter in de kerk en 

voorin de kerk/hal.
 Bij binnenkomst in de hal wordt persoonlijk gevraagd naar de 

gezondheid van de mensen en wordt de aanmelding met een 
namenlijst gecontroleerd.

 Een poster in beide ingangen geeft de algemene richtlijnen aan: geen
handen schudden, de handen regelmatig wassen, hoesten/niezen in de
elleboog, deel geen materialen (zoals telefoon) met anderen.

 Bij het verlaten van de kerk is er 1 coördinator voor in de kerk die 
aangeeft hoe de bezoekers de kerk verlaten ( te beginnen met eerst de
achterste rijen en dan rij voor rij naar voren).

 Er staat ook 1 coördinator bij de uitgang buiten en/of kerkplein.
 Naast dit gebruiksplan is er een afsprakenlijst en een plattegrond.
 De deuren staan open zodat mensen geen deurklinken aan hoeven te

raken.
 Er staat bij beide ingangen van de kerk een desinfectie paal.
 De kapstokken mogen niet worden gebruikt.
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 Iedereen wordt verzocht niet buiten met elkaar te blijven praten.
 Op het kerkplein wordt aangegeven zich te houden aan de 

anderhalve meter afstand.
 Het bezoek aan het toilet in de kerk is niet toegestaan.

Gerelateerd aan de samenkomsten
Gemeentezang:
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Ook neuriën is niet 
toegestaan.

Gebruik van de sacramenten:
Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal zal de 
kerkenraad op verantwoorde wijze keuzes maken en deze te zijner tijd 
bekend maken.

Collecteren:
Het gebruik van doorgeefzakken met de collecte is niet mogelijk. Bij de 
uitgang van de kerk staan twee bakken voor de collecte waarop 
aangegeven staat voor welke collecte deze bestemd zijn. Er is ook de 
mogelijkheid van een digitale gift via de Givt-app en/of een gift via het 
banknummer IBAN: NL48RABO0347809472 t.n.v. Gereformeerde Kerk 
Nijkerkerveen.

Coördinatoren:
Kerkenraadsleden zijn tevens ook coördinator.
Commissieleden zijn tevens ook coördinator.

Kerkenraad, diaconie en voorganger:
Het consistoriegebed wordt gedaan met max. 4 personen.
Geen handdruk maar een hoofdknik.
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