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Let op: Dit gebruiksplan is gebouw-specifiek. Elke gebouw heeft een eigen gebruiksplan.  

 

 

 

 

Gemeente: Christelijke Gereformeerde Kerk Winschoten  

Betreft gebouw: Kerkgebouw ‘De Rank’ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 

gepubliceerd door de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken 

vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. 
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1 Algemeen 

 

1.1 fasering 

 Vanaf 19 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 

personen exclusief medewerkers in het gebouw. Iedereen die naar de kerk wil 

komen moet een plek reserveren. Dit staat verder uitgelegd op het laatste 

blad. 

 We beginnen met 1 kerkdienst per zondag, zonder extra’s als kinderoppas, 

zondagsschool, koffiedrinken.  

 We zullen dit op termijn uitbouwen naar 2 diensten per zondag, zoals we 

gewend waren. 

 De kinderoppas en zondagsschool zullen aan de start van het seizoen 2020-

2021 opgestart worden.  

 Daarna zullen ook de doop- en avondmaalsdiensten en het bevestigen van 

ambtdragers, in een aangepaste vorm, weer mogelijk worden. 

 

1.2 algemene afspraken 

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het 

kader van onze doelstelling: 

 anderhalve meter 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; dit geldt ook voor mensen die weten 

dat ze in de voorbije 2 weken in contact zijn geweest met iemand die besmet 

is met het virus. 

 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; 

 op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren 

en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan 

regelmatig  actualiseren. 
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2 gebruik van het kerkgebouw 

 De hal wordt enkel gebruikt om in en uit te lopen. Geen koffiedrinken na de 

diensten. Geen praatjes in de hal. 

 De achterdeur is alleen maar een uitgang, geen ingang. 

 Ook de postvakjes moeten voorlopig niet gebruikt worden, om de opstopping bij 

de vakjes te voorkomen. 

 De toiletten kunnen niet gebruikt worden voor, tijdens, en na de diensten. Enkel 

voor noodgevallen zijn de toiletten beschikbaar. De gebruiker dient afsluitend 

zelf het toilet te desinfecteren met de daarvoor beschikbare middelen. 

 De achterzaal wordt niet gebruikt, enkel als doorgang in geval van nood. 

 Dat betekent ook dat de garderobe niet gebruikt kan worden. 

 Eventuele jassen mee de kerk in. Aanhouden, op schoot houden, of onder je 

eigen stoel leggen. Beslist niet ophangen aan de stoel van de rij voor je. 

 Er gelden geen bijzondere regels voor het parkeren. Iedereen is zelf 

verantwoordelijk voor het bewaren van de afstand op de parkeerplaats en bij het 

lopen naar de kerk. Dit is niet anders dan wanneer we naar de supermarkt gaan. 

 Er mag voorlopig NIET gezongen worden tijdens de diensten. Wel mogen we 

met gesloten mond meeneuriën. 

 Er wordt niet gecollecteerd, het gebruik van Tikkies wordt voorlopig 

gehandhaafd. 

 

2.1 plaatsing in de kerkzaal 

Het is de bedoeling om de kerk van voor naar achter te vullen. Het zoeken aar de eigen 

vertrouwde plek is voorlopig niet aan de orde. 

Leden van hetzelfde huishouden mogen direct naast elkaar zitten. Verder moeten er 3 

lege stoelen tussen leden van verschillende huishoudens zitten. 

 
Routing 
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2.2 Reserveringsbeleid 

Dit is nodig omdat het potentiële aantal bezoekers groter is dan het toegestane 

maximum voor het gebouw (in de huidige situatie). Het doel is dat mensen zich toch 

welkom en voelen en dat we het zo organiseren dat we mensen niet hoeven wegsturen. 

 

Gemeenteleden kunnen zich elke week opnieuw inschrijven op het e-mailadres. 

peterschuur@cgkwinschoten.nl dit kan op donderdag en vrijdag.  

 

Vermeldt alstublieft wie er komen. Ook als er gasten zijn. En geef dan vooral ook aan of 

die gasten tot 1 huishouden behoren of niet.  

Op zaterdag zullen de inschrijvingen worden verwerkt en krijgt iedereen een reactie. 

Tevens zullen we in deze reactie en elke week via het infoblad vermelden dat men zelf 

thuis moet blijven bij verkoudheid, niezen en hoesten. Bij koorts blijft het hele gezin 

thuis. En als iemand weet dat hij of zij in contact is geweest met iemand die besmet is 

met het coronavirus ook thuis blijven. 

Helaas is het mogelijk dat mensen een afwijzing krijgen; dat er geen plaats is. Er zal 

met zorg aan gewerkt worden dat niet iedere week dezelfde mensen wel en dezelfde 

mensen niet in de kerk kunnen komen. 

Voor gasten van buitenaf zullen we een paar plekken vrij houden. 

 

Verder blijven de diensten via internet te volgen voor diegenen die niet naar de kerk 

kunnen komen. 


