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Inleiding 
 

 

De kerk wil het virus niet verder verspreiden en het gemeenteleven gaande houden. We doen 

dat om de meest kwetsbaren te beschermen en mee te helpen dat de zorg het aankan. Tegelijk 

willen we het kerk-zijn zo optimaal mogelijk vormgeven om als gemeente God en elkaar te 

ontmoeten en om toegerust de wereld in te gaan.  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.  

 

Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten hervat, moet er een gebruiksplan worden 

opgesteld. Dit gebruiksplan is een lokale en op ons kerkgebouw toegespitste praktische 

invulling. De richtlijnen van het RIVM zijn hierbij leidend. De invulling van dit gebruiksplan 

behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het gebruiksplan van de gemeente geldt 

voor alle activiteiten in en rond het kerkgebouw.  

 

Basisregels bij de versoepeling is dat de kerk het virus niet verder wil verspreiden en het 

gemeenteleven gaande houden. Toch wordt er een weg gezocht om het kerkelijk leven in deze 

tijd doorgang te laten vinden. De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de 

richtlijnen van de overheid en het RIVM. Er wordt 1,5 meter afstand gehouden. Het 

kerkgebouw is daarop ingericht, heeft een gebruiksplan en mensen met klachten worden geacht 

thuis te blijven. Er is extra aandacht voor schoonmaak. Extra voorzichtigheid is geboden bij 

kwetsbare mensen en mensen boven de leeftijd van 70 jaar.  

 

Er is nagedacht over reiniging van het kerkgebouw. Er hangen posters voor wat betreft de 

voorschriften en bij binnenkomst in de kerkelijke ruimtes staat ontsmettingsmiddel klaar om de 

handen te ontsmetten.  

 

Vanaf 1 juli 2020 mag een onbeperkt aantal personen de de kerkdiensten bezoeken tot wat 

maximaal haalbaar is met 1,5 meter onderlinge afstand.  

 

We houden ons aan de volgende afspraken: 

 

 1,5m afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren; 

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

anderen uit hun 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; 

 Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren. 

 

Daarnaast gelden nog steeds de al eerder gecommuniceerde maatregelen. De gebouwen moeten 

voldoende worden geventileerd. De gebruikelijke richtlijnen van het RIVM met betrekking tot 

hygiëne blijven gelden (handen wassen, hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes 

gebruiken). En mensen met coronagerelateerde klachten dienen thuis te blijven. 
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Gezondheidsvragen  
 

Deelname van gemeenteleden en gasten aan kerkelijke activiteiten is uitsluitend mogelijk als 

op de hierna genoemde gezondheidsvragen met een “NEE” kan worden geantwoord. 

  

1. Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of 

hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)? 

2. Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19-symptomen) gehad? 

3. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

4. Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld? 

  

Als op één van deze vragen het antwoord ‘ja’ is, dan mag u het kerkgebouw van de 

Baptisten gemeente Winschoten (BGW) helaas niet betreden.  
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Algemeen 
 

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 op: 

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

tegen- het-coronavirus  

 

Kwetsbare groepen                                                                                                            

Mensen die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig 

ziek te worden. Welke groepen dit zijn kunt u lezen op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-

19/risicogroepen. Kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden, 

lopen meer risico dan vitale ouderen. De adviezen voor mensen uit risicogroepen zijn 

aangepast. In het begin van de corona-uitbraak kregen mensen uit risicogroepen het advies 

zoveel mogelijk thuis te blijven. Nu de incidentie van COVID-19 in Nederland laag is, is dat, 

naast het opvolgen van de algemene adviezen, niet meer proportioneel. 

 

Toezichthouders                                                                                  

Voor iedere dienst zijn in ieder geval twee coördinatoren aangesteld. Deze coördinatoren zien 

toe op de maatregelen die getroffen zijn. Er dient bij de ingang van de kerk één persoon 

(coördinator) te staan die mensen begroet en vraagt naar de gezondheid. Mensen met corona-

gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken. Daarnaast is het van belang dat de 

coördinatoren ook duidelijk aangeven hoe een en ander werkt, zoals de looproute en de 

zitplaats. Dit doen ze in samenwerking met de kosters. Ze zijn te herkennen aan de witte hesjes. 

 

Aantal kerkgangers                                                                                                                      
Het aantal kerkgangers dat aanwezig mag zijn is beperkt, aangezien de 1,5m afstand nog van 

kracht is.  In het kerkgebouw van de BGW zal dat neerkomen op maximaal 40 personen boven 

in de zaal. De rode zaal  wordt gebruikt voor zondagschool en de groene zaal door de crèche, 

met inachtneming van de regels. We laten geen open stoelen voor eventuele gasten, maar 

verzoeken gemeenteleden stoelen vrij te maken bij aanwezigheid van gasten. Zo zorgen we 

ervoor dat het aantal toegestane aanwezigen ten volste benut maar, niet overschreden wordt. 

Reserveringssysteem                                                                                                                                             

Tevoren reserveren is nodig als er meer dan 100 personen binnen zijn (of meer dan 250 

personen buiten), als er gezongen gaat worden  of als anders de 1,5m onderlinge afstand 

gewaarborgd kan worden. Inschrijving gebeurt door middel  van een online 

reserveringssysteem (Kerktijd.nl).  Aanmelding kan via onze website. Via dit 

reserveringssysteem wordt gewerkt met inschrijving op basis van een roulatiesysteem, zodat 

ieder lid/vriend aan bod komt. Nog niet geregistreerde vaste bezoekers dienen bij herhaaldelijk 

bezoek meegenomen te worden in dit systeem. Voor overige gasten wordt ter plekke plaats 

gemaakt door gemeenteleden.  Aanmelden via dit reserveringssysteem gaat tot vrijdagavond 

20.00 uur. Op zondagmorgen is er voor de coördinatoren een lijst beschikbaar met de mensen 

die zijn geaccepteerd via het reserveringssysteem. Gasten die niet op deze lijst staan dienen zich 

ter plekke te registreren. 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
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Gebouw 
 

Binnenkomst                                                                                                                                  
We hanteren zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer in de kerk om geen kruisverkeer te laten 

plaatsvinden en de 1,5m te kunnen aanhouden. De voordeur is geopend; u kunt alleen via deze 

ingang naar binnen. Hier is ook handdesinfectie aanwezig. Na binnenkomst loopt u direct via 

de trap naar boven, mensen die slecht ter been zijn kunnen gebruik maken van de lift (maximaal 

1 persoon per keer). De coördinator wijst u boven naar uw plaats. Wanneer meerdere leden 

tegelijk aankomen, zal men buiten moeten wachten, met 1,5m  afstand. De kinderen gaan direct 

naar de rode of groene zaal. De deuren staan open tot begin van de dienst. De looproute staat 

aangegeven. 

 

Verlaten kerkgebouw                                                                                                                                               

De procedure voor het verlaten van het kerkgebouw wordt gecontroleerd door de daarvoor 

aangewezen coördinatoren. De achterste rij zal als eerste de kerkzaal verlaten, daarna de rij 

daarvoor tot de kerk leeg is. De rijen worden aan 1 kant verlaten. Wij gebruiken alleen de 

hoofdingang voor binnenkomst en vertrek. De achteruitgang is alleen beschikbaar als 

nooduitgang. Houdt tussen gezinnen 1,5m afstand. Er vinden geen sociale ontmoetingen plaats 

in en om de kerk. 

 

Toiletten en garderobe                                                                                 

Het toiletbezoek moet tot een minimum beperkt worden. U kunt het toiletbezoek zoveel 

mogelijk thuis doen. In de toiletten zijn papieren handdoekjes en ontsmettingsmiddel aanwezig. 

De garderobe is afgesloten om opstoppingen te voorkomen. U wordt verzocht uw jas en 

eventuele andere artikelen mee te nemen naar uw zitplaats.  

 

Kerkzaal                                                                                                                                      
Muzikanten, voorganger/spreker blijven tijdens de dienst op het podium. Tussen kerkgangers 

dient 1,5m afstand gewaarborgd te worden. De stoelen staan op 1,5m afstand van elkaar en 

blijven zo staan, ook al zit u met familie naast elkaar. Om de lege ruimte op te vullen wordt 

gebruik gemaakt van tafels. 

Voor iedere kerkganger wordt aangegeven waar hij/zij kan zitten. Dit zal zeer waarschijnlijk 

een andere plaats dan gebruikelijk zijn. De coördinator ziet toe op de maatregelen die getroffen 

zijn en geeft aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. De ruimte dient zo goed mogelijk 

te worden geventileerd (het afvoeren van aanwezige lucht en toevoeren van verse lucht van 

buiten).  

Alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, muzikanten, kosters, enz.) moeten ook tijdens 

de dienst de 1,5m afstand bewaren. 

De kerkzaal, andere zalen en toiletten worden na afloop van het gebruik gereinigd. Denk hierbij 

aan deurklinken, lessenaar, microfoons en andere contactpunten. Dit kan met water en 

allesreiniger of kant en klare reinigingsdoekjes. 

 

Koffiedrinken en ontmoeting na afloop 

Koffiedrinken is niet mogelijk, aangezien het niet haalbaar is om daarbij de 1,5m te hanteren. 

Na afloop van de kerkdienst verlaten we de kerkzaal in omgekeerde volgorde op aangeven van 

de coördinatoren en gaan via de hoofdingang direct naar huis.  
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Aanvangstijd                                                                                                                                       

Omdat we verwachten dat de ‘inloop’ aanzienlijk langer duurt dan normaal vragen we de 

leden om tijdig naar de kerk te komen. De kerkdiensten beginnen zoals gebruikelijk om half 

10.  

 

Het reinigingsplan                                                                                          

Zo spoedig mogelijk na gebruik en tenminste voordat de betreffende ruimte opnieuw wordt 

gebruikt worden stoelen, deurklinken, tafels, trapleuning en toiletbril gereinigd. Microfoons 

en muziektoebehoren worden gereinigd door de gebruikers. De beamergroep zorgt voor 

reiniging van laptop en alle overige bijbehorende apparatuur. 

 

Tijdschema 

wanneer wat wie 

 zaterdag  

avond ramen in de kerkzaal staan open om te 

ventileren 

koster 

 zondag  

zondag 9:00 deuren van het gebouw open  

Ventileren 

koster 

 toiletten en deurklinken reinigen  

9:00u toezichthouders aanwezig 

banners klaarzetten 

toezichthouders 

9:00u techniek aanwezig  

9:00u muziekteam aanwezig  

9:30u aanvang dienst  

10:45 afsluiting dienst  

 ventileren  

 reinigen: 

- eigen stoelen en tafels, gelijk na dienst 

door gebruiker 

- toiletten, trapleuning en deurklinken 

reinigen 

Leden/vrienden 

 

 

koster 

 reinigen mengtafel, microfoons, laptop Techniek/muziekteam 

 zaal afsluiten  koster 

 

Kerkdienst 

Dienst in de Vennekerk                                                                                                                                       

Een keer per maand wordt er op de zondag i.p.v. een ochtenddienst in ‘t Venster, een 

middagdienst in de Vennekerk gehouden worden. Dit is een gelegenheid om een uitgebreidere 

dienst met meerdere aanwezigen (tot 100 personen) te houden, waarin ook de kinderen hun plek 

krijgen. Voor de kinderen is eventueel de Irenezaal beschikbaar. Er is een mogelijkheid om 

speciale dienst te houden. Bijvoorbeeld de Avondsmaalsviering. De muzikale begeleiding kan 

verzorgd worden door het muziekteam of muziekgroep.                                             

Deze dienst zal starten om 13.00 uur. 
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Zingen                                                                                                                                                    

Sinds 1 juli 2020 is zingen tijdens (kerk)diensten toegestaan.                         

Wanneer wordt gezongen dienen de volgende zaken in acht te worden genomen: 

 registratie verplicht. De BGW hanteert een reserveringssysteem; 

 tussen kerkgangers is een minimale afstand van 1,5m; 

 bij voorkeur een zigzag-opstelling, mensen zitten niet recht achter elkaar; 

 goede ventilatie van de ruimten waar gezongen wordt is van wezenlijk belang; 

 zorg ervoor dat de ruimtes geregeld en afdoende worden gelucht. 

 

 

De Bestuurlijk Raad van de gemeente heeft besloten dat met ingang van 02 augustus 2020 een 

start te maken met de samenzang tijdens de kerkdiensten in ’t Venster en de Vennekerk (iedere 

eerste zondag van de maand).  

De Bestuurlijke Raad heeft hierbij alle randvoorwaarden in overweging genomen die in het 

protocal van de Protestantse Kerk in Nederland zijn vermeld, met inbegrip van de daarin 

vermelde adviezen van het RIVM. 

 

De Bestuurlijke Raad heeft bij haar beslissing gebruik gemaakt van de rekenhulp en informatie 

die wordt aangeboden via www.eerstehulpbijventilatie.nl.  

Voor ons kerkgebouw, ’t Venster, betekent dit: 

 

 voor een tijdsduur van 2 uur, inclusief de dienst 

 een maximale tijdsduur voor het zingen van 15 minuten 

 concreet: 3, hooguit 4, liederen tijdens de kerkdienst op zondag 

 

In de Vennekerk kan vooralsnog geen samenzang plaatsvinden. 

 

 

Muzikale medewerking                                                                                   
Wanneer muzikanten/zangers medewerking verlenen aan de dienst houden zij ook voldoende 

onderlinge afstand. 

 

 

Collecten                                                                                                            

Er kan gebruik gemaakt worden van digitale collecten. Dit houdt in dat u het collectegeld kunt 

overmaken via de bank of via een betaalverzoek kunt voldoen. In de kerk is bij de uitgang een 

kistje of iets dergelijks aanwezig waarin u uw financiële bijdrage kunt doen als u geen 

mogelijkheid heeft dit via de digitale manier te voldoen. 

 

 

Oppasdienst 

 Als er in het gezin sprake is van symptomen van verkoudheid/ koorts breng je je kind 

niet naar oppas en blijf je thuis. 

 Voor de oppasdienst maken we gebruik van de groene zaal 

 De kinderen komen maximaal 10 minuten voor aanvang van de dienst naar de kerk en 

worden meteen naar de groene zaal gebracht. De oppasmedewerker en ouder houden 

1,5 m afstand. 

 Het overdragen van het kind van ouder naar de oppasmedewerker kan plaatsvinden op 

twee manieren: 

http://www.eerstehulpbijventilatie.nl/
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 De Maxi-Cosi/kinderwagen wordt neergezet net binnen de deur, de ouder zet een stap 

achteruit en de medewerker neemt het over. 

 Bij een kindje op de arm wordt het kindje op een kleedje gezet dat net in de zaal ligt. 

De ouder zet een stap terug en de medewerker loopt naar het kind toe en heet het 

welkom. Als het afscheid op deze manier niet lukt, dan neemt de medewerker het kind 

uit de armen van de ouder over.  

 Als ouders bijzonderheden/informatie willen delen over hun kinderen, dan moet dat kort 

en bondig bij de deur, maar bij voorkeur vooraf per app/ telefonisch. 

 Tussen de oppasmedewerkers wordt zoveel mogelijk 1,5m afstand gehouden. 

 De medewerker wast/desinfecteert haar handen bij binnenkomst, voor en na het 

verschonen en voor en na het tussendoortje wat ‘gevoerd’ moet worden. 

 Alle kinderen hebben hun eigen fles/drinkbeker en evt. tussendoortje mee. Er wordt op 

gelet dat de kinderen hun drinkbekers onderling niet gaan ruilen. 

 Na afloop van de dienst worden de kinderen een voor een/per gezin door één van de 

ouders afgehaald bij de deur. Ouders wachten in de hal op hun beurt waarbij ze de 1,5m 

afstand tot elkaar bewaren. Kinderen blijven dus in de zaal totdat ze opgehaald worden.  

 Na afloop wordt het speelgoed (voor zover gebruikt), de kinderstoelen en de ruimte 

weer schoongemaakt door de oppassers 

 

 

Zondagsschool 

 De zondagsschool vindt tijdens de dienst plaats in de rode zaal. Deze zaal is de grootste 

zaal die we beneden tot onze beschikking hebben en waar de 1,5m afstand tot de leiding 

zo goed mogelijk bewaard kan worden. 

 Als er in het gezin sprake is van symptomen van verkoudheid/koorts breng je je kind 

niet naar de zondagsschool en blijf je thuis. 

 We starten met maximaal 20 kinderen in een groep met 2-3 leiders. Na een maand 

evalueren we de groepsgrootte, de capaciteit van leiding en de samenvoeging van kleine 

en grote klas.  

 De kinderen komen samen met hun ouders naar de kerk. De kinderen komen maximaal 

10 minuten voor aanvang van de dienst naar de kerk en gaan direct naar de rode zaal. 

Alle aanwezige zondagsschoolkinderen worden daar opgevangen. 

 Ouders gaan de zaal niet naar binnen. De leiding is al aanwezig in de zaal en vangt de 

kinderen op.  

 Als ouders bijzonderheden/informatie willen delen over hun kinderen, dan moet dat kort 

en bondig bij de deur, maar bij voorkeur vooraf per app/ telefonisch. 

 Er zijn twee deuren in de rode zaal: de eerste wordt gebruikt als ingang, de tweede 

(vlakbij de toiletten) wordt gebruikt als uitgang.  

 Kinderen desinfecteren net als de volwassenen bij binnenkomst hun handen.  

 Na afloop van de dienst worden de kinderen een voor een/per gezin door één van de 

ouders afgehaald bij de uitgang (achterste deur). Ouders wachten in de hal op hun beurt 

waarbij ze de 1,5m afstand tot elkaar bewaren. Kinderen blijven dus in de zaal totdat ze 

opgehaald worden. Er blijft leiding aanwezig totdat iedereen is opgehaald.  

 

 

Tijdens de zondagsschool 
 Tussen leiding en kinderen moet zo veel mogelijk 1,5m afstand bewaard worden. 

 Alle activiteiten (zoals bijvoorbeeld contactspelen of activiteiten waarbij nauw wordt 

samengewerkt) waarbij je als leiding de 1,5m afstand niet kan houden tot de kinderen 

sla je over of doen de kinderen zelf, onder begeleiding op afstand. De grote kinderen 
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kunnen de kleinere kinderen zoveel mogelijk helpen, zodat de noodzakelijke afstand tot 

de leiding bewaard kan blijven.   

 Drinken wordt uitsluitend door de leiding op hygiënische wijze klaargezet en 

uitgedeeld. 

 Iedereen gaat zoveel mogelijk thuis naar de wc. Indien nodig, worden de kleine kinderen 

door de leiding begeleid bij toiletbezoek, zodat er controle is op de hygiëne regels (toilet 

schoon achterlaten, handen wassen). Bij binnenkomst in de zaal worden de handen 

gedesinfecteerd. 

 Na afloop worden deurklinken, tafels en stoelen, materialen (voor zover gebruikt)  weer 

gereinigd. Dit gebeurt in samenspraak met de koster. 

 

 

 

Tussenjeugd/oudere jeugd                                                                          
 Als je symptomen vertoont of als er in het gezin sprake is van symptomen van 

verkoudheid/koorts blijf je thuis. 

 De jeugdleden komen maximaal 10 minuten voor aanvang naar de kerk en gaan direct 

naar binnen. Er is dan al leiding aanwezig. 

 De jeugdleden komen zoveel mogelijk zelfstandig naar de kerk. 

 Als jeugdleden wel worden gebracht/gehaald blijven ouders in de auto zitten.  

 Haal- en brengmomenten zijn kort.  Relevante informatie over een jeugdlid wordt 

zoveel mogelijk vooraf via de digitale weg of telefonisch verstrekt, zodat dit niet 

uitgebreid gebeurt tijdens het brengen/halen.  

 Bij binnenkomst desinfecteert iedereen zijn handen. 

 Na afloop gaat de jeugd direct weer huiswaarts. 

 Jeugd waarvan de ouders nog niet aanwezig zijn blijven buiten wachten tot ze afgehaald 

zijn. Er blijft leiding aanwezig totdat iedereen huiswaarts is gekeerd.  

  

 

   Tijdens de jeugd: 
 Tussen leiding en jeugd moet 1,5m afstand bewaard worden. De indeling van de zaal 

wordt hier op aangepast. 

 Contactspelen of activiteiten waarbij nauw wordt samengewerkt zijn uitgesloten of op 

een andere manier georganiseerd. 

 Drinken en/of koekjes wordt uitsluitend door de leiding op hygiënische wijze 

klaargezet/uitgedeeld. 

 Iedereen gaat zoveel mogelijk thuis na  de wc. 

 Na afloop worden deurklinken, tafels en stoelen enz. (voor zover gebruikt)  weer 

gereinigd  

 

 

Avondmaal                                                                                                                                                      

De wijn en het brood wordt aangeboden in een klein bekertje/bordje van wegwerpmateriaal. 

Deze staan klaar bij de ingang en worden meegenomen bij aanvang van de dienst.  

 

 

Doop en ziekenzalving 

Doop en ziekenzalving is mogelijk (de predikant is aangemerkt als contactberoep). Er kan ook 

over een buitenlocatie worden nagedacht in overleg met de dopeling. Optie is ook de 

onderdompeling door een huisgenoot te verzorgen.  
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Overige diensten                                                                                                                                       
Alle huwelijksdiensten, bevestigingsdiensten van raadsleden of rouwdiensten kunnen 

plaatsvinden onder dezelfde condities zoals eerder beschreven. Daarbij is de predikant 

aangemerkt als contactberoep. Het vermijden van lichamelijk contact is belangrijk. Dat 

betekent feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking en zegenen op 1,5m afstand. Bij 

een rouwdienst worden de aanwijzingen van de uitvaartleider gevolgd. Hij/zij is via de 

uitvaartbranche geïnformeerd. 

 

 

Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten  

 

Onder bijeenkomsten anders dan kerkdiensten moet u denken aan: vergaderingen, cursussen en 

bidstond. Deze kunnen worden georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen van het 

RIVM.  

 

 

Verhuur kerkgebouw                                                                                 

In voorkomende situaties is dit gebruiksplan leidend. 

 

 

Slotbepaling                                                                                               
Met dit gebruiksplan geeft de Baptisten Gemeente Winschoten invulling aan het protocol zoals 

gepubliceerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit 

gebruiksplan is op moment van schrijven in overeenstemming met de geldende richtlijnen 

vanuit de overheid en zal worden aangepast op basis van opgedane ervaring of zodra de 

richtlijnen daar aanleiding toe geven. richtlijnen vanuit de overheid en zal worden aangepast op 

basis van opgedane ervaring of zodra de richtlijnen daar aanleiding toe geven.  
 

 
 
 

 


