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Let op: Dit gebruiksplan is gebouw-specifiek. Elke gebouw heeft een eigen gebruiksplan.
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1 Doel en functie van dit
gebruiksplan
1.1 Doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er
een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze
verantwoordelijkheid nemen;
● bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken
van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
● volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze parochiecentra. We
willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en Sacrament en met
elkaar om toegerust in de wereld te staan.
1.2

Functies van dit gebruiksplan
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de
zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van
samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen
binnen en buiten onze geloofsgemeenschap;
4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in het kerkgebouw
aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de
veiligheidsregio.

1.3

Fasering
● Tot 1 juli 2020 houden wij nog geen zondagsvieringen met publiek. De maand
juni 2020 gebruiken wij om dit plan in te vullen en onze voorbereidingen te
treffen. Uitvaarten en huwelijksvieringen zijn in deze maand wel mogelijk. Er
geldt een maximum van 30 personen (exclusief “medewerkers”).
● In de parochie worden de kerken gefaseerd geopend.
● Vanaf 1 juli 2020 openen wij in beide parochies één kerkgebouw. We beginnen
met de eucharistische centra, mits zij over een goedgekeurd gebruiksplan
beschikken. Er geldt een maximum van 100 personen (excl. “medewerkers”)
met inachtneming van 1,5m onderlinge afstand.
● Parochiebestuur en pastoraal team besluiten over tempo en volgorde van het
opschalen van de vieringen c.q. het openen van de kerken voor publieke
zondagsvieringen en andere bijeenkomsten met publiek.

1.4

4

Algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het
kader van onze doelstelling:
 mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven,
samen met anderen uit hun huishouden;
 anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde
huishouden behoren;
 de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing
en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de Rijksoverheid,
het RIVM en de vanuit de Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht
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
In dit hoofdstuk noteert u enkele basisgegevens met betrekking tot (het
gebruik van) uw kerkgebouw. Denk aan:
● het feit dat mogelijk meerdere organisaties gebruik maken van
hetzelfde gebouw;
● de beschikbare ruimte van het kerkgebouw;
● hoe u de anderhalvemetermaatregel in de kerk wilt organiseren.
2.1 Meerdere gebruikers / meerdere vieringen in een weekend
Hier noteert u welke viering (door wie) op zaterdagavond en/of zondagochtend in uw
gebouw worden georganiseerd. Op zondag is er maximaal één viering. Op deze manier
is er voldoende tijd tussen de vieringen om alles te reinigen en zo goed mogelijk te
ventileren.
Op zondagen om 9:00 zijn de vieringen vanuit de Suitbertusparochie. Er zijn geen
andere vieringen.
2.1.1 aanvangstijden voor vieringen
Welke aanvangstijden hanteert u in de oude en in de aangepaste situatie?
Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben voor het placeren?
In de oude situatie was se aanvangstijd 9:00, deze willen we handhaven. Het placeren
van de mensen kost waarschijnlijk 10 minuten.
2.2

gebruik kerkruimte

2.2.1 plaatsing in de kerk
Hier beschrijft u de situatie van de kerkruimte. Hoe flexibel is de ruimte? Welke (andere)
vaste elementen zijn er? Zijn er vaste kerkbanken of kunnen er banken (tijdelijk) worden
verwijderd?
Zie een plattegrond van de kerk met banken. Er zullen geen elementen worden
verwijderd. Wel zullen veel banken afgesloten worden voor gebruik.

2.2.2 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie
Beschrijf op welke manier u anderhalve meter afstand organiseert.

stappen:
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1. bepaal de capaciteit van het gebouw in een anderhalvemeter-opstelling. Daarbij
geldt 100 bezoekers (vanaf 1 juli) als maximum;
2. bepaal vervolgens het aantal parochianen dat zich kan aanmelden.
Zie in de plattengrond de maatregelen die we voorstellen om te treffen.

De banken zullen om en om gebruikt worden en ook zal er gewisseld worden waar de
mensen in de bank zitten (links – rechts). In de banken kunnen geen 2 mensen naast
elkaar zitten doordat anders de afstand te klein wordt tussen de voor- of achterganger.
In de zijbeuk is wel ruimte voor 2 of 3 mensen uit hetzelfde gezin (2 gezinnen max). Het
middenpad zal afgesloten worden met een koord, net zoals veel banken (zie
plattengrond)
De Priester (P) en acoliet (A) zitten 1,5 meter uit elkaar. De Lector (L) zit aan de andere
kant van het altaar en heeft ook met de Organist (O) 1,5 meter afstand. De afstand
tussen de twee Koorleden en de overige mensen is ruim 3 meter.
2.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit
Beschrijf hier de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen.
Zaal
kerk

Zondagschuur

Normaal gebruik
vieringen
142 vaste zitplaatsen /
+/- 185 m2 grond
oppervlakte

Vergaderingen
Bijeenkomsten
Normaal 40 zitplaatsen

Aangepast gebruik per 1 juli
20 zitplaatsen + 6 zitplaatsen voor
medewerkers
(Als het gebouw niet groot genoeg is
voor 100 mensen op anderhalve meter,
moet hier uiteraard een ander getal
komen te staan)
Vergaderingen tot max. 6 personen

Let op: dit is slechts een voorbeeld ter illustratie. Pas het schema aan uw situatie aan.
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3 Concrete uitwerking
Voor uw eigen gebruiksplan moet u voor een aantal aspecten keuzes maken.
3.1

Gerelateerd aan het gebouw

3.1.1

Routing
Beschrijf hier de routing in en rond het kerkgebouw. Voeg zo mogelijk een
plattegrond ter verduidelijking toe.
Zie plattengrond hierboven voor de routing. Bij binnenkomst zullen de
gastheren/vrouwen de regels uitleggen inclusief de routing. Ook zullen de namen
worden aangekruist op de reserveringslijst.
Er is eenrichtingsverkeer in de kerk van rechts tegen de muur naar voren, voor het
altaar langs naar de linkermuur weer naar achteren. Deze dient gevolgd te worden bij
binnenkomst en aan het einde van de viering. Ook bij het uitreiken van de communie
wordt dezelfde routing aangehouden. Dus de mensen rechtsvoor gaan eerst via het
rechter pad, en lopen vervolgens door naar de linkermuur, naar achteren en weer naar
voren naar hun zitplaats. De mensen links in de kerk lopen eerst naar achteren via de
linkermuur, dan achterlangs naar de rechtermuur om bij het altaar te komen. Op het
rechterpad tot de plaats waar de heilige communie wordt uitgereikt komen strepen op
de grond om de 1,5 m afstand aan te geven.
Bij de ingang van de kerk staat het handontmetingsmiddel en voor het altaar zodat bij
binnenkomst en vlak voor de communie uitreiking de handen ontsmet worden (zie ook
de plattengrond).

binnenkomst van kerk
● De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven
aan te raken.
● Waar staat desinfecterend middel (bij binnenkomst en voor het ter communie
gaan)?
● Plaatsing beschrijven: hoe krijgen mensen een plek toegewezen?
verlaten van de kerk
● aangeven hoe mensen de zaal verlaten en opstopping wordt vermeden;
● iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten.
3.1.2 Gebruik van kerkplein en voorportaal
Aangeven dat kerkgangers direct de kerk binnengaan en niet buiten op het plein of het
voorportaal (sociaal) groeperen. Geef op het kerkplein bijvoorbeeld met markeringen
aan dat mensen anderhalve meter afstand houden.
3.1.3 Garderobe
Beschrijf hoe u omgaat met de garderobe indien van toepassing.
Er is geen garderobe
3.1.4 Parkeren
Ruimte voor bijzondere aanwijzingen voor het parkeren.
We verwachten geen aanwijzingen nodig te hebben bij het parkeren
3.1.5 Toiletgebruik
Beschrijf hier hoe de schoonmaak en routing worden geregeld.
Er is geen toilet beschikbaar. Alleen in noodsituaties zal een van gastheren/gastvrouwen
de zondagschuur even open maken. Na de kerk zal deze dan worden schoongemaakt.
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3.1.6 Reinigen en ventileren
Aangeven hoe de kerk wordt gereinigd en geventileerd. Inventariseer en geef aan welke
middelen en materialen nodig zijn en wie hiervoor verantwoordelijk is.
In de tabel in paragraaf 3.5 (tijdschema) is aangegeven hoe de ventilatie plaats zal
vinden. De koster is hiervoor verantwoordelijk. Aangezien er alleen op zondag één
viering is gaan we hetzelfde protocol aanhouden als het collecte geld. Na 3 dagen is het
virus inactief en is ontsmetten niet nodig. Daarnaast zal de kerk voor en na de viering
worden geventileerd.
3.2

Gerelateerd aan de samenkomst

3.2.1 Bediening van de sacramenten
Zie ook de protocollen van de Kerkprovincie. https://www.rkkerk.nl/protocol-voorpublieke-vieringen-in-de-r-k-kerk-vanaf-1-juni-uitreiking-heilige-communie-vanaf14-juni/
Tot nader bericht gelden de volgende richtlijnen voor de sacramentenbediening:
Dopen is niet mogelijk. Voor een nooddoop bestaan aparte voorschriften. Neem
in dat geval contact op met de pastoor.
Eerste H. Communie is niet mogelijk.
H. Vormsel is niet mogelijk.
Eucharistie vieren is mogelijk, indien er voldaan is aan de richtlijnen en de
voorganger beschikbaar is. Er zijn speciale eucharistische pincetten aanwezig.
Uitvaarten en huwelijken: worden gevierd in de vorm van een woord- en
gebedsdienst.
3.2.2. Zang en muziek
Koorzang én samenzang zijn vooralsnog helaas niet mogelijk. Toegestaan in de
vieringen is: één organist/pianist met max. 3 cantores. Iedere zanger dient 3 meter (!)
rondom zich afstand te houden van anderen.
Geef aan op welke manier u zang en muziek in de viering vorm geeft.
We gaan maximaal 2 cantores inzetten in de viering om de 3 meter regel te
respecteren. Daarnaast zal er een organist zijn.
N.B.: Repetities van parochiekoren in de kerk of parochiezaal zijn vooralsnog niet
toegestaan. Kinderkoren (leeftijd t/m 12 jaar) kunnen wel repeteren, mits zij voldoende
afstand van de dirigent houden.
Er zal voorlopig niet gerepeteerd worden.
3.2.2 Collecteren
Het gebruik van collectemandjes is niet mogelijk. Een goed alternatief is het gebruik van
een collecte-app. Of de plaatsing van collecteschalen bij de uitgang. Let op: hierbij kan
filevorming ontstaan.
Het collectegeld wordt min. 72 uur in de kluis bewaard voor het geteld wordt. Beschrijf
de procedure voor het tellen van geld.
De collecteschaal zal bij de uitgang neergezet worden.
3.2.3 Ter communie gaan
De voorgangers worden voorzien van een gelaatsmasker en een hostiepincet. Bezoekers
houden anderhalve meter afstand van elkaar en reinigen vóór het ontvangen van de
Hostie de handen. Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend
op anderhalve meter afstand. Gelovigen die de Hostie niet met de hand willen aanraken
kunnen een schone witte zakdoek meenemen.
3.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting
Gelet op de voorschriften van het RIVM is het dringende advies dit achterwege te laten.
Indien u ervoor kiest om deze mogelijkheid wel te bieden, dan hier beschrijven hoe dit
binnen de richtlijnen wordt vormgegeven.
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Er zal voorlopig geen koffiedrinken meer zijn de viering
3.2.5 Kinderwoorddienst
In de komende maanden is er geen kinderwoorddienst tijdens vieringen.
3.3 Aanmeldingsbeleid
Hier beschrijft u hoe het aanmelden voor een viering vorm krijgt. Denk aan:
 Hoe kan men zich inschrijven voor een viering? (mail / telefoon / app). Het
parochiebestuur onderzoekt een applicatie om dit vorm te geven (met de
mogelijkheid dat bezoekers zichzelf digitaal kunnen aanmelden én dat zij kunnen
bellen en dat het secretariaat de gegevens inbrengt).
Aanmelden voor een viering zal verlopen via de Pastorie 0344-611189 (Anke en
Ineke) en via mail secretariaat.varik@suitbertusparochie.nl
De gastheren/gastvrouwen zullen de lijst met namen hebben om te vergelijken
met de mensen die naar binnen willen.
 Is er een maximum aantal personen dat zich tegelijk kan inschrijven, denk aan
families?
 Mensen die een huwelijksjubileum vieren of een jaargedachtenis herdenken,
hebben voorrang op de gewenste datum
 Toegang wordt toegekend op volgorde van inschrijving
 Mensen van de reservelijst gaan op de eerstvolgende zondag vóór op de nieuwe
inschrijvingen. Kan men dan niet naar de kerk komen, dan vervalt de
voorrangsregeling en dient men zich opnieuw voor een datum op te geven.
 Parochianen vanuit de gehele parochie zijn welkom in de kerk; er is geen
onderscheid naar woonplaats.
 Wie gaat de inschrijving in de locatie bijhouden? Wie is verantwoordelijk voor de
lijst?
 Er is een inschrijvingslijst met gegevens van de bezoekers, zoals naam,
telefoonnummer, emailadres. Deze lijst wordt 4 weken bewaard om zicht te
houden op het max. aantal aanwezigen en een eerlijke verdeling van de
plaatsen.
 De vrijwilligers die de kerkgangers ontvangen, hebben een bezoekerslijst. Op
deze bezoekerslijst staan alleen namen en met hoeveel mensen zij aanwezig
zijn.
 Deze vrijwilligers vragen de kerkgangers naar hun gezondheid op dit moment.
Wie klachten heeft, moet belet worden de kerk te betreden.
 De vrijwilligers houden op de lijst bij wie er aanwezig is. Deze lijst wordt na
afloop bij de inschrijvingslijst gevoegd en na vier weken vernietigd.
3.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen
Er worden geen extra maatregelen getroffen om ouderen en kwetsbare mensen extra te
beschermen. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de kerkgangers. Als zij
geen klachten hebben, mogen zij aanwezig zijn.

3.4

taakomschrijvingen

3.4.1 coördinatoren
De coördinatoren zijn herkenbaar aan een speciaal hesje.
Waar staan ze? Hoe is de taakverdeling? U kunt dit ook aangeven op een plattegrond.
De coördinatoren of te wel gastheren/gastvrouwen staan bij de ingang van de kerk.
3.4.2 Voorgangers, acoliet/ misdienaar, lector en koster
● Aangeven wie er aanwezig zijn tijdens een viering als medewerkers; max. 1
lector en 1 acoliet/misdienaar (alleen bij de Eucharistieviering).
● Als de sacristie te klein is: aangeven waar de medewerkers zich voorbereiden op
de viering.
De sacristie is groot genoeg voor de koster, voorganger en misdienaar.
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3.4.3 Techniek
Aangeven hoe de techniek wordt georganiseerd. Denk aan:
● hoe op anderhalve meter van elkaar kan worden gewerkt;
● hygiëne: denk aan bij binnenkomst desinfecteren / gebruik van plastic
handschoenen;
● aangeven door wie en hoe aan het eind van de viering de technische
apparatuur wordt ontsmet, zoals beeld- en geluidsapparatuur, microfoons en
standaards, orgel of piano, laptops.
Aangezien er alleen op zondag één viering is gaan we hetzelfde protocol aanhouden als
het collecte geld. Na 3 dagen is het virus inactief en is ontsmetten van de apparatuur
niet nodig. Daarnaast zal de kerk voor en na de viering worden geventileerd.
3.4.4 Muziek
Beschrijven hoe de dirigent, organist en cantor(s) opereren. Waar ze zitten en hoe ze
afstand houden van de gemeenschap. Maximaal 3 cantores, die minimaal 3 meter van
de kerkgangers vandaan zingen.
We gaan maximaal 2 cantores inzetten in de viering om de 3 meter regel te
respecteren.
3.5 Tijdschema
Noteer hier het schema van acties voor de voorbereiding van een viering. Tevens ook de
acties na afsluiting van de viering.

tijd
8:00

8:30
8:45
8:59
9:00
10:00
10:05
11:00

Actie
Om ruim te ventileren worden de kerkdeuren
opengezet. Ook de deuren (binnen/buiten)
naar de ketelruimte worden opgezet. Hierdoor
ontstaat er een ruime ventilatie. Er zijn geen
ramen die open kunnen.
Gastheren/vrouwen aanwezig, 2 personen per
viering.
Deuren (binnen/buiten) ketelruimte worden
gesloten, i.v.m. tocht
Buitendeuren sluiten
Aanvang viering
Buitendeuren openen
Deuren (binnen/buiten) naar de ketelruimte
worden opgezet. Hierdoor ontstaat er een
ruime ventilatie
Deuren worden gesloten

wie
Koster, Ineke

Coördinator is Ron Hendriks
voor de gastheren/vrouwen
Koster, Ineke
Gastheren/vrouwen
Gastheren/vrouwen
Gastheren/vrouwen
Koster, Ineke

4 Besluitvorming en communicatie
4.1 Besluitvorming
Dit gebruiksplan dient door het parochiebestuur te worden vastgesteld. Bij voorkeur dit
plan vóór 21 juni indienen (in ieder geval de kerken die als eerste open willen gaan). Het
parochiebestuur kan ter plaatse polshoogte nemen. Pas als het plan goedgekeurd is,
kan de kerk opengesteld worden voor een zondagsviering of andere bijeenkomst met
meer dan 30 personen.
4.2 Communicatie
Op welke manier wordt de inhoud van dit gebruiksplan gedeeld?
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Communiceer vooral het inschrijvingsbeleid en de algemene huisregels naar
parochianen.
●
●
●
●
●
●
●
●

Parochianen met koorts of andere fysieke klachten en hun gezinsleden blijven
thuis
Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
Volg de aangewezen looproutes.
Koorzang en samenzang zijn vooralsnog helaas niet toegestaan.
Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

Gebruik hiervoor verschillende opties: bijvoorbeeld rollup-banner, affiches op diverse
plekken in het gebouw, vooraf in mailing / nieuwsbrief, parochieblad, social media,
whatsapp, mededeling tijdens live stream, artikel in huis-aan-huis blad, etc.
Voorbeeld van een communicatiematrix:
voor wie

communicatiemiddel
gebruiksplan
website, papier
uitnodigingen | info
e-mail, website,
parochieblad, nieuwsbrief,
social media
centraal contactadres
voor vragen per e-mail,
telefoon, (whats)app
en evt aanmelden viering
flyer | affiches |
welkomstbord ingang
wat en hoe vieringen
richtlijnen
persbericht
in lokale media of en hoe
kerkgangers welkom zijn
informatiebronnen
www.rkkerk.nl,
www.aartsbisdom.nl
www.pj23.nl,
www.suitbertusparochie.nl
etc.

parochianen

Nietparochianen

Kosters,
profielberaad
liturgie

x

locatieraad

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Let op: dit is slechts een voorbeeld ter illustratie. Vul in naar de eigen situatie.
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5 Overige bijeenkomsten,
vergaderingen en bezoekwerk
5.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen
Beschrijf hier hoe overige bijeenkomsten en vergaderingen die in het kerkgebouw
plaatsvinden worden georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
Bij hoofdstuk 2 is er reeds een overzicht gemaakt van de beschikbare zalen en hun
capaciteit. Bij vergaderingen en bijeenkomsten dient verder te worden aangegeven hoe
de ruimtes geventileerd en schoongemaakt worden. Ook moet hier worden aangegeven
hoe de kerk het overzicht heeft wie aanwezig is op welk moment, voor als er
contactonderzoek noodzakelijk is.
Er wordt niet meer vergaderd, een meer met de mail en telefoon geregeld. Er wordt een
enkele keer in de kerk afgesproken om even te overleggen met ruime afstand tot elkaar.
5.2 Bezoekwerk
Beschrijf hier hoe het bezoekwerk van de geloofsgemeenschap is geregeld. Tot nader
bericht is er geen communie thuis mogelijk.
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