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Hoofdstraat 142 – 3781 GL Voorthuizen 

Gereformeerde Kerk Voorthuizen vanaf  

6 november 2021. 

Het kan weer, in kleine stapjes kunnen we weer terug richting een samenzijn zoals 
we dat voor de coronapandemie gewoon waren. 

Ds. René de Reuver: “God dank, kunnen we elkaar binnenkort weer ontmoeten. 
Tegelijkertijd is het een bitterzoet advies. Kerk-zijn in een anderhalve meter setting is 
echt een andere beleving dan dat we gewend zijn. Het spontane is er af. Er komen 
veel regels om rekening mee te houden. Respecteer die regels te allen tijde, maar 
wees vooral verheugd over het feit dat we weer samen kunnen komen rond het 
evangelie van Jezus Christus.” 

Om weer open te kunnen gaan moet er door de kerkenraad een gebruiksplan zijn 
opgesteld en goedgekeurd door de kerkenraad. 

 
Uitgangspunten bij het opstellen van het gebruiksplan: 

 De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van het gebruiksplan 

vanaf 1 juni 2020. 

 De kerkenraad houdt zich aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. 

 Het gebruiksplan geldt voor alle activiteiten in en rond het kerkgebouw. 

 Alle gemeenteleden en commissies houden zich aan de voorschriften van het 

gebruiksplan. 

 In het gebouw is altijd een coördinator bereikbaar die verantwoordelijk is voor 

de naleving en uitvoering van het gebruiksplan tijdens een activiteit. Het 

telefoonnummer 0653921268 is ook vermeld bij de ingangen. 

 Er wordt 1½  meter afstand gehouden bij alle te ondernemen activiteiten in en 

buiten het gebouw. 

 Bij alle verplaatsingen in het gebouw dient gebruik gemaakt te worden van 

een mondkapje. 

 Samenzang in de kerkzaal is mogelijk tot een maximum van 250 personen. In 

de bijlage is de ventilatieberekening voor de kerkzaal opgenomen.   
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 Mensen met klachten blijven thuis. Klachten zijn: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts.  

 Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, 

beslissen zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. Hiervoor geldt een eigen 

verantwoordelijkheid. De kerk wijst op het advies van de overheid, dat luidt: 

wees extra voorzichtig en volg de basisregels goed op. 

 

Wat mag vanaf 6 november 2021: 

 Activiteiten, zoals vergaderingen, mogen weer plaatsvinden met inachtneming 

van het aantal veilige plaatsen, zoals aangegeven op de diverse zalen 1 t/m 5, 

8 en de consistorie 

 Voor de ontmoetingsruimte geldt een maximum van 20 personen. 

 Reserveren van de ruimte is verplicht via koster@gk-voorthuizen.nl 

 Reserveren 7 dagen van te voren. 

 

Hygiëne / reinigen - Reinigingsplan. 

Erediensten en andere diensten 

 Entree kerkzaal. 
- Iedereen ontsmet zijn handen met ontsmettingsgel. 
- Op tafel in voorruimte staan twee dispensers met ontsmettingsgel. 

 Kerkzaal. 
- Lessenaar, microfoons, monitoren en instrumenten, ook het orgel, worden 

door de dienstdoende koster met ontsmettingsmiddel gereinigd. 
- Worden microfoons en lessenaar tijdens de dienst gebruikt door 

verschillende personen, niet één huishouden zijnde, dan worden deze na 
elk gebruik ontsmet. 

 Consistorie. 
- Tafels worden na gebruik met ontsmettingsmiddel gereinigd. 

 Gangen. 
- Deurkrukken en deuren gang en uitgang westzijde kerkzaal (van kerkzaal 

naar hal richting toilet) worden na iedere dienst (eredienst of andere dienst) 
met ontsmettingsmiddel gereinigd. 
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 Toilet. 
- Er zijn voor, tijdens en na de diensten maar 6 toiletten beschikbaar gesteld 

(herentoilet is afgesloten). 
- In de toiletruimte is dispenser met ontsmettingszeep aanwezig om voor en 

na gebruik toilet handen te reinigen en wegwerphanddoeken om handen af 
te drogen. 

- Er is ontsmettingsspray beschikbaar om toilet en wastafel te ontsmetten. 
- Deurkruk en deur worden na iedere dienst (eredienst of andere dienst) met 

ontsmettingsmiddel gereinigd. 
 

Vergaderzalen (bij gebruik vergaderingen en/of bijeenkomsten) 

Indien toestemming wordt verleend om te vergaderen en/of een bijeenkomst te 
houden, worden de consistorie en de zalen 1 t/m 6, 8 en consistorie beschikbaar 
gesteld. In iedere zaal is aangegeven hoeveel personen in de zaal aanwezig kunnen 
zijn. De zalen zijn ingericht voor dit aantal personen.  

De maximale aantallen zijn op de toegangsdeuren van de betreffende ruimten 
aangegeven. 

De aangepaste Catechese, maakt gebruik van zaal 4, voor deze specifieke groep is 
een aanvulling op het gebruiksplan gemaakt. 

Deze is als bijlage 2 bij het Gebruiksplan gevoegd.  

De ontmoetingsruimte kan gebruikt worden als de zalen 1 t/m 6 niet gebruikt worden 
en dan voor maximaal 30 personen, exclusief bediening. 
 
Voor de jeugd t/m 12 jaar gelden geen afstands- en aanrakingsbeperkingen, ook niet 
naar de leiding. 

Voor de jeugd van 13 t/m 17 jaar gelden onderling geen afstands- en 
aanrakingsbeperkingen, naar de leiding moet 1½  meter afstand gehouden worden. 

Voor het jeugdwerk zijn eigen hygiëne- en schoonmaakmiddelen beschikbaar in zaal 
8 (kast jeugdwerk) om handen te ontsmetten.  

Er mogen meerdere activiteiten plaatsvinden per zaal / per dag, tussen 2 
bijeenkomsten, in een zaal, moet tenminste 2 uur zitten en er moet tussentijds 
gelucht moet worden. Reserveren moet altijd via koster@gk-voorthuizen.nl. 
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 Entree. 
- Via de ingang van de ontmoetingsruimte (entree oostzijde).  
- Iedereen ontsmet zijn handen met ontsmettingsgel. 
- Op tafel bij de ingang staat één dispenser met ontsmettingsgel. 

 Zalen. 
- Coördinator controleert of gebruiksplan juist wordt toegepast. 

 Toilet. 
- Er zijn 6 toiletten beschikbaar voor volwassenen (herentoilet is afgesloten). 
- In de toiletruimte is dispenser met ontsmettingszeep aanwezig om voor en 

na gebruik toilet handen te reinigen en wegwerphanddoeken om handen af 
te drogen.  

- Er is ontsmettingsspray beschikbaar om toilet en wastafel te ontsmetten. 
- Enkele toiletten zijn beschikbaar voor kinderen. 

 

Alle ruimtes anders dan hierboven benoemd, worden tijdens de diensten en andere 
activiteiten niet gebruikt en afgesloten, het betreft hier de volgende ruimten:  
herentoilet en entree westzijde. 

Logistiek  

Gebruik kerkzaal erediensten 

Alleen de hoofdingang van de kerkzaal aan de kant van de Hoofdstraat is open. 

 Plein voor hoofdingang. 
- Beide toegangsdeuren van het plein naar de centrale hal zijn open. 
- Gemeenteleden gaan per huishouden naar binnen. 

 Betreden kerkzaal. 
- Er wordt gevraagd naar klachten, gezondheid en gezondheid naaste 

omgeving.  
- Handen worden ontsmet met alcoholgel. 
- Toegang van de kerkzaal wordt verstrekt via linker- en rechterdeur en 

gemeentelid wordt doorverwezen naar plaatsaanwijzers in de kerkzaal 
(vrijwilligers). 

- Bij het betreden van de kerk is een mondkapje verplicht. 
- Plaatsen worden van voor af (gezien vanaf het podium) aangevuld zodat 

volgende gemeenteleden niet hoeven te passeren. 
- Toegewezen plaats is bindend en niet discutabel. 
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 Verlaten kerkzaal 
- Beide toegangsdeuren zijn open. 
- De kerkzaal wordt om beurten door de gemeenteleden verlaten;  “laatste 

in, eerste uit”. 
- Er wordt na afloop van de dienst niet gefeliciteerd in de kerkzaal.  
- Alle gemeenteleden houden 1½  meter afstand. 
- Bij het verlaten van de kerk is een mondkapje verplicht. 
- Eventueel kan feliciteren na de dienst op het kerkplein worden 

georganiseerd door middel van langslopen, waarbij gepaste afstand wordt 
gehouden. 

 

 Bijlagen: 
 

- 1.Ventilatieberekening kerkzaal 
- 2.Gebruiksplan aangepaste Catechese. 
- 3.Gebruiksplan inloophuis ontmoetingsruimte. 

 

Gebruik Zalen 

 De consistorie en de zalen 1 tot en met 6 & 8 zijn beschikbare 
ruimten voor bijeenkomsten anders dan erediensten. 

- Toegang en verlaten zalen via ingang ontmoetingsruimte (entree 
oostzijde). 

- In iedere zaal is aangegeven hoeveel personen in de zaal aanwezig 
kunnen zijn.  De zalen zijn ingericht voor dit aantal personen. 

- Koffie wordt geserveerd in de zalen in wegwerpbekertjes.  

Liturgische handelingen 

De predikant of andere functionaris, die in de eredienst voorgaat, wordt aangemerkt 
een contactberoep te hebben voor liturgische handelingen. 

Dit betreft handelingen zoals: 

- dopen; 
- zegenen, zoals bij belijdenis en bevestigen van ambtsdragers; 
- huwelijksinzegening; 
- ziekenzalving. 
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Dit betekent dat bij deze liturgische handelingen de anderhalve meter tijdens het 
verrichten van deze handeling niet in acht behoeft te worden genomen.  

Als voorganger of gemeentelid de anderhalve meter tijdens de liturgische handeling 
wel wil handhaven, dan wordt dit gerespecteerd.  

Dopen is dan mogelijk door gebruik te maken van een “verlengde arm” met een 
doopschelp. 

Zegenen kan in dat geval op afstand plaatsvinden.  

Jeugdwerk 

Kindernevendienst vindt plaats tijdens de ochtenddiensten, de kinderen komen met 
hun ouders/begeleiders in de kerk en nemen zoveel mogelijk plaats voor in de 
kerkzaal, na het dankgebed keren de kinderen weer terug in de kerkzaal. Ander 
jeugdwerk wordt op dezelfde manier georganiseerd. Voor de duidelijkheid is de 
organisatie vergelijkbaar met die van de scholen. 

- Oppas vindt plaats in zaal 3. Eén ouder brengt een kind naar binnen via de 
achteringang van de ontmoetingsruimte en draagt bij de deur van de zaal 
het kind over aan de leiding. De ouder verlaat de ruimte via dezelfde weg. 
Ophalen gebeurt op dezelfde manier. 

BIJLAGE: 2 

Gebruiksplan ten behoeve van de aangepaste catechese 

 Iedereen wordt vervoerd met een mondkapje op, ook de chauffeurs. 

 Aankomst tussen kwart voor 7 en 7 uur ’s avonds. 

 Bij de deur worden de handen ontsmet m.b.v. een van de catecheten 

 De chauffeurs brengen ze per groepje naar de zaal; de jassen meenemen 

naar de zaal (op de stoel hangen) om oponthoud te voorkomen – als de 

catechisanten op hun plaats zitten, kunnen de mondkapjes af. 

 Bij de zaal zijn 2 ingangen; een van de andere catecheten wijst  de mensen 

een plaats via een van de deuren:  alle Rozenhof-bewoners bij elkaar, De 

Nieuwe Brink-bewoners, Werelthuis/Katerskamp-bewoners, Iris-bewoner, 

Onder de Vleugels-bewoners,  Jan en Ad Adriaanse, Harry. 

 De catecheten Pieta en Frances zitten ook anderhalve meter van elkaar 

(degene die aan de beurt is voor de leiding die avond zit in de buurt van een 

van de Rozenhof i.v.m. gehoorproblemen). 
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 Tijdens de avond wordt er zo min mogelijk gelopen. Probeer van te voren naar 

het toilet te gaan. De koffie/thee  wordt door een van de catecheten gehaald. 

 Tijdens de pauze wordt er door de catecheten koffie/thee geschonken en zij 

brengen het kopje bij de catechisanten met mondkapje op. 

 Aan het eind van de avond gaan de catechisanten niet tegelijk naar de hal, 

maar worden ze per chauffeur opgehaald, mondkapje weer op; eventueel 

weer handen ontsmetten. 

 De kopjes worden door de catecheten naar de keuken gebracht, want 

iedereen gaat zo snel mogelijk naar buiten/huis. 

BIJLAGE 3 : 

Inloophuis “De Ontmoeting” 

Gebruiksplan Koffiedrinken met max. 20 bezoekers  

Basis is het gebruiksplan van de Gereformeerde Kerk Voorthuizen dd. 6 november 
2021. Hierop gelden de volgende aanvullingen c.q. nadere uitwerking: 

1. Inrichting en opstelling 
1.1. De ontmoetingsruimte is ingericht voor maximaal 20 personen. 

 
2. Toegang 

2.1. Er is een aanvangstijd vastgelegd en een tijdsduur van de bijeenkomst. 
2.2. Iedereen komt maximaal 15 minuten voor aanvang door de entree naar 

binnen. 
2.3. Bezoekers worden bij binnenkomst  

2.3.1. geïnstrueerd dat ze op hun toegewezen plaats blijven zitten 
2.3.2. tijdens verplaatsing in de ontmoetingsruimte en andere in gebruik 

   zijnde ruimten is een mondkapje verplicht. 
2.3.3. geïnstrueerd dat toiletbezoek slechts bij uiterste noodzaak mogelijk is. 
2.3.4. begeleid naar hun plaats aan de tafels (verste plaatsen eerst).  
2.3.5. Bezoekers nemen eventuele jassen/paraplu’s mee naar hun zitplaats. 
 

3. Bediening 
3.1. Bezoekers krijgen koffie/thee uitgeserveerd door de bediening. Suiker/melk 

staat op de tafels. 
 

4. Afsluiting en afruimen 
4.1. Aan het einde van de bijeenkomst worden de bezoekers weer via de entree naar 

buiten geleid, (last-in first-out). 
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