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Inleiding 

➢ Er mag een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn in de Brugkerk mits de 1,5 meter onderling 
gehandhaafd wordt en mensen van te voren gevraagd wordt of ze symptomen van Covid-19 
vertonen (de zogenaamde triage).  

➢ Voor bijeenkomsten zonder triage blijft een limiet gelden van maximaal 100 deelnemers 
exclusief mensen van de organisatie; predikant, koster, beamerteam etc. 

➢ Voor bijeenkomsten zonder triage die buiten plaatsvinden geldt een maximum van 250 
deelnemers, exclusief mensen van de organisatie.  

➢ Registreren is nodig als er meer dan 100 personen binnen ontvangen worden of meer dan 250 
personen buiten of als de 1,5 m onderlinge afstand niet gewaarborgd kan worden of als er 
gezongen wordt.  

➢ Zang als onderdeel van de kerkdienst is weer toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen worden 
opgevolgd. Meer hierover in dit gebruiksplan onder het kopje 'Zingen tijdens de kerkdienst'. 

➢ De kerkenraad is verantwoordelijk voor het opstellen van een gebruiksplan van ons 
kerkgebouw. De kerkenraad heeft een commissie aangesteld bestaande uit verschillende 
geledingen binnen onze kerk om de maatregelen/richtlijnen vanuit het RIVM en de PKN verder 
uit te werken voor de Brugkerk. De eindverantwoordelijkheid voor het gebruiksplan ligt bij de 
kerkenraad.  

➢ De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra de 

richtlijnen van het RIVM/PKN weer veranderen. 

 
Functies van dit gebruiksplan 

➢ We borgen dat bijeenkomsten in de Brugkerk voldoen aan de richtlijnen van RIVM en PKN.  
➢ We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures vanaf 1 augustus 2020.  
➢ Dit plan is online te vinden op de website van de kerk www.brugkerklopik.nl en is op papier in 

ons kerkgebouw zichtbaar aanwezig. 

Algemene afspraken 

De kerkdiensten worden gefaseerd opengesteld voor al onze gemeenteleden, conform de 
richtlijnen. We nemen hier het volgende in acht: 
➢ we houden anderhalve meter afstand tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden 

behoren; 
➢ mensen/gezinsleden die ziek, verkouden zijn of koorts hebben worden dringend verzocht om 

thuis te blijven, samen met anderen uit hun gezin;  
➢ samenkomsten worden zo ingericht dat we op het gebied van organisatie, looproutes, 

ventilatie en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van het RIVM; 
➢ het  gebruiksplan wordt telkens geëvalueerd, zonodig aangevuld/bijgesteld op basis van 

actuele ontwikkelingen rond de verspreiding van het Coronavirus. Hierin volgen we te allen 
tijde het advies van de overheid, RIVM en de PKN. 
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Capaciteit van onze kerkzaal  
De capaciteit van onze kerkzaal is niet voldoende om samenkomsten van maximaal 100 personen te 
organiseren met inachtneming van de richtlijnen t.a.v. de 1,5 meter afstand.  Deze richtlijn geldt niet 
voor mensen uit hetzelfde huishouden. Onze kerkzaal biedt maximaal ruimte aan 38 koppels van twee 
personen uit hetzelfde huishouden. Bij een mix van één en tweetallen ligt het maximum aantal 
bezoekers tussen de 55 en 78 personen. Vanaf 1 augustus kunnen ook gezinnen met jonge kinderen  
zich aanmelden voor een dienst. Vanaf 1 augustus gaan de kindernevendienst en de crèche weer van 
start en vanaf 30 augustus de Tienerkerk. Iedereen is welkom, mits aan de richtlijnen van de RIVM 
wordt voldaan. 

Zingen tijdens de kerkdienst 
Het RIVM heeft meer duidelijkheid gegeven over het zingen van de gemeente in de eredienst. Het 
aantal kubieke meters inhoud van het kerkgebouw, de ventilatiemogelijkheden en het maximaal aantal 
bezoekers bepalen volgens een rekenformule van het RIVM of samenzang door de gemeente 
verantwoord is. Voor onze Brugkerk betekent dit dat we op grond van bovenstaande criteria maximaal 
18 minuten kunnen zingen. Hierbij niet meegenomen de muzikale voor- en naspelen. Dit komt neer op 
een gemiddeld aandeel van gemeentezang binnen een reguliere liturgie. (Zie voor uitwerking bijlage 3). 
Het aantal kinderen tot 13 jaar dat mag zingen is onbeperkt. 

Praktische uitwerking voor samenkomsten in onze Brugkerk 

➢ Binnen en buiten het kerkgebouw houdt iedereen (huisgenoten uitgezonderd) 1,5 meter afstand 
van elkaar.  

➢ Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. 
➢ We schudden geen handen en niezen in onze elleboog. 
➢ Iedereen betreedt het gebouw via de hoofdingang en verlaat het gebouw ook weer via de 

hoofdingang. De achteringang wordt afgesloten en bezoek aan de toiletten zoveel mogelijk 
beperkt. 

➢ Desinfecteren van handen voor binnenkomst is verplicht. De kerk zorgt voor desinfectie 
materiaal. 

➢ De Brugkerk zal het halen en brengen van gemeenteleden voor de erediensten in augustus niet 

coördineren. De online vieringen blijven voor deze gemeenteleden vooralsnog het middel om bij 

de erediensten betrokken te zijn. 

  

Verantwoordelijkheid hoofdkoster 
➢ Beoordeelt of de hygiëne in de te gebruiken ruimtes voldoende is voor een bijeenkomst conform  

de richtlijnen. 
➢ Sluit de ruimtes af die niet gebruikt worden en opent de deuren van de te gebruiken ruimtes.  
➢ Desinfecteert de deurgrepen en alle voor de kerkdienst en predikant benodigde 

gebruiksvoorwerpen. 
➢ Plaatst bij de hoofdingang en de toiletten desinfectiemiddelen. 
➢ Maakt een plan voor de zitplaatsen aan de hand van de reserveringen. 
➢ Houdt toezicht op de algehele gang van zaken en bewaakt naleving van de regels. Grijpt in als dat 

nodig is. 
➢ Zet de ventilatie aan (stand 10) voor, gedurende en na de dienst. 
➢ Bewaart de presentielijst in de kerkenraadskamer voor eventueel brononderzoek achteraf. 
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Welkomstmedewerker (kerkenraadslid) 
➢ Verwelkomt de gasten buiten bij de hoofdingang en vraagt naar de gezondheid.  
➢ Controleert of de persoon op de gastenlijst staat/gereserveerd heeft en laat deze binnen op 

aangeven van de kosters. 
➢ Controleert of de gasten bij binnenkomst hun handen desinfecteren. 
➢ Houdt een presentielijst bij.  

Koster(s)  
➢ Haalt de gast(en) op bij de welkomstmedewerker. 
➢ Geleidt de gast(en) naar een zitplaats. 
➢ Geeft na afloop van de dienst aan welke gasten wanneer en langs welke route de zaal mogen 

verlaten. 
 
Bezoekende gemeenteleden 

➢ Alleen genodigde en geregistreerde gemeenteleden kunnen de kerkdienst bijwonen. 
➢ Lopen na aankomst op de parkeerplaats via de aangegeven route naar de hoofdingang, houden 

1,5 meter afstand tot andere gemeenteleden en melden zich bij de welkomstmedewerker.  
➢ Volgen bij binnenkomst en verlaten van de kerkzaal de aanwijzingen en instructies van de koster. 
➢ Maken alleen in het uiterste geval gebruik van de toiletten. 
➢ Verlaten het kerkgebouw via de hoofdingang aan de voorzijde. 
 

Kindernevendienst en crèche 

➢ Jonge kinderen kunnen voor aanvang van de dienst in de crècheruimte worden gebracht. 
➢ De kinderen van de kindernevendienst verlaten voor de lezing de kerk. 
➢ De lichtjes staan klaar op het liturgisch centrum. KND leiding pakt zelf de lichtjes en draagt ze zelf 

naar de KND onder het zingen van het lichtjeslied. (Dit al onder couplet 1). 
➢ De kinderen van de KND en de crèche komen niet in de dienst terug voor de zegen. 
➢ Na afloop van de dienst halen de ouders de kinderen van de KND en de crèche op. 

Kwetsbare ouderen en andere kwetsbare gemeenteleden 

Mensen die 70 jaar of ouder zijn en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij aan de 

kerkdienst deelnemen. Uit voorzorg wijzen wij deze groep op de adviezen van het RIVM.   

 
Collectes 
Bij de uitgang staan collectezakken waarin collectebonnen/-gelden desgewenst gedeponeerd kunnen 
worden. Hier is ook gelegenheid om de thuis gespaarde collecte in te leveren. Daarnaast kan ook 
gebruik gemaakt worden van de andere bekende mogelijkheden als sparen, overboeken of betaling via 
de Givt app. 

 
Hygiënemaatregelen 
Na iedere bijeenkomst wordt de ruimte geventileerd en de toiletten, zitplaatsen, gebruikte voorwerpen 
en looproutes gereinigd en/of gedesinfecteerd. 
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Communicatie: 

Dit gebruiksplan wordt samen met het reserveringssysteem gecommuniceerd naar de gemeenteleden 

via de Nieuwsbrief, de website en eventueel per mail. In simpele bewoordingen komt de communicatie 

op het volgende neer: 

➢ Heb jij of gezinsleden verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte 
hoest of verhoging boven de 38 graden Celsius? Blijf thuis. 

➢ Gezinnen met jonge kinderen zijn welkom. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.  

➢ Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 

➢ Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden 

➢ Volg de aangewezen looproutes en de aanwijzingen van welkomstmedewerkers en kosters 

➢ Gebruik van het toilet in de kerk wordt afgeraden. 
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Bijlage 1:  Tienerkerk 
 

Inleiding 

Tijdens de eredienst kan ook de Tienerkerk plaatsvinden. De regelgeving is aan verandering onderhevig. 

Deze bijlage wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is. 

Algemene afspraken  
We houden Tienerkerk  conform de richtlijnen van het RIVM en nemen het volgende in acht: 

➢ We houden anderhalve meter afstand tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren. 
➢ Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. 
➢ We schudden geen handen en niezen in onze elleboog. 
➢ Tienerkerk wordt zo ingericht dat we op het gebied van organisatie, looproutes, ventilatie en 

hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van het RIVM. 
 
Praktische uitwerking voor tienerkerk 

➢ Bezoekers van Tienerkerk betreden en verlaten het gebouw via de buiteningang van het 
jeugdhonk. 

➢ Desinfecteren van handen voor binnenkomst is verplicht. Koster zorgt voor desinfectie materiaal. 
➢ Bezoekers blijven binnen het gebied van het jeugdhonk en de toegewezen extra ruimtes. 

 
Tienerkerkleiding 

➢ Verwelkomt de tieners en ziet toe op het desinfecteren van handen. 
➢ Registreert welke tieners aanwezig zijn en bewaart deze lijst voor eventueel brononderzoek 

achteraf. 
➢ Maken de algemene afspraken uit deze bijlage bij de tieners bekend en dragen zorg voor  

naleving. 
 

Tieners 
➢ Lopen na aankomst op de parkeerplaats naar de buiteningang van het jeugdhonk, houden 1,5 

meter afstand tot andere gemeenteleden en melden zich bij de tienerkerkleiding; 
➢ Maken alleen in het uiterste geval gebruik van de toiletten; 

 
Collectes 
Bij de uitgang van het jeugdhonk staat een open collecteschaal waarin collectebonnen / -gelden 
gedeponeerd kunnen worden. 
 

Hygiënemaatregelen 
➢ Voor en na iedere bijeenkomst worden de ruimtes geventileerd en toiletten en benodigde 

voorwerpen gereinigd en/of gedesinfecteerd. 
➢ Deuren staan bij aanvang en na afloop van de bijeenkomst zoveel mogelijk open waardoor vrije 

doorloop mogelijk is. 
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Bijlage 2: Aanmelden eredienst  
 

Gezinnen en afzonderlijke gemeenteleden van een aantal wijken worden uitgenodigd om in de 

ochtenddienst aanwezig te zijn. Op de wekelijkse nieuwsbrief en de startpagina van de website wordt 

vermeld welke wijken voor welke dienst worden uitgenodigd.  

 

Hoe kunt u zich voor deze zondagen aanmelden. 

➢ U kunt zich per gezin aanmelden en er is geen beperking op het aantal gezinsleden.  

➢ U kunt voor donderdagavond 20:00 uur een e-mail sturen naar aanmelden@brugkerklopik.nl. 

➢ Vermeldt in deze mail duidelijk met welke gezinsleden u naar de eerstvolgende dienst wenst te 

komen. Dit mede i.v.m. met de bezetting van de kindernevendienst, crèche en Tienerkerk.  

➢ Het is belangrijk de namen te vermelden in verband met de voorgeschreven registratieplicht.  

➢ Wanneer er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn, wordt door loting bepaald wie bij 

de dienst aanwezig kan zijn. 

 

Het aanmelden i.v.m. extra vrije plaatsen 

➢ Wanneer er nog plaatsen vrij zijn, wordt dit vrijdagmorgen vermeld op de website. 

➢ Gemeenteleden uit de genodigde wijken die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen zich dan 

alsnog aanmelden op aanmelden@brugkerklopik.nl. 

➢ Het aanmelden voor de extra plaatsen is mogelijk tot vrijdagavond 19:00 uur. 

➢ Toewijzing van de extra plaatsen wordt gedaan op volgorde van aanmelden. 

 

Bevestiging van aanmelding 

➢ U ontvangt van de scriba  voor vrijdagavond 21:00 uur een bericht waarin uw aanwezigheid in de 

dienst bevestigd of afgewezen wordt. 

➢ Gemeenteleden die niet bij de dienst aanwezig kunnen zijn, omdat deze vol is, worden door de 

scriba uitgenodigd voor de eerstvolgende dienst. 
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Bijlage 3:  Berekening RIVM t.a.v. het zingen in de kerk 
 
Onderstaan rekenmodel op de website: https://eerstehulpbijventilatie.nl/ is aangereikt door de PKN en 
kan worden gebruikt om te bepalen of en onder welke voorwaarden een kerkgebouw kan worden 
gebruikt. 

Uitkomst van het rekenmodel op de website: welke door de PKN wordt genoemd voor het bepalen of 
het kerkgebouw geschikt is om te zingen.  

Uitgangspunten ten behoeve van de berekening in versie 1.1 
Aantal personen:  78 
Ruimte volume:  1.950 m3 
Capaciteit mechanische afzuiging:  3.500 m3/h 
Tijdsduur van de samenkomst: 1,25 uur 
Tijdsduur van gemeente zang: 18 minuten 
Bouwjaar kerk: =>1945 en < 1990 
 

Resultaat van de berekening: 
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