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Voor- en na de dienst 
De gemeenteleden hoeven zich niet op te geven 
zolang er niet meer dan 43 mensen aanwezig zijn. 

Bij de ingang van de kerk staat de koster / 
ouderling die de mensen begroet.  

Jassen worden zoveel mogelijk thuisgelaten of 
mee naar de zitplaatsen genomen, om het gebruik 
van kapstokken uit te sluiten. Men neemt een 
eigen Bijbel mee. Liedbundel krijgt u van de 
gemeente. Deze mag u meenemen naar huis en 
gebruiken in de dienst (dus niet in de kerk laten 
liggen). 

In de kerk zijn 43 zitplaatsen gemarkeerd met een 
sticker.  Er is 1,5 meter afstand tussen de plaatsen. 
Gezinsleden kunnen bij elkaar zitten.  

Bij het betreden van de kerk staat een 
ouderling/koster om mensen hun plek te wijzen. 
We vullen de kerk via de looproute vanuit de 
(achter) ingang. 

Na afloop van de dienst volgen de 
gemeenteleden de aanwijzingen van de koster om 
de kerk te verlaten via de zijuitgang en de 
achteruitgang. 

Na de dienst is er geen koffiedrinken in gebouw 
Eben Haëzer. 

Ventilatie is van belang, de deuren in de kerk 
zullen worden opengezet na de dienst. Bij warmer 
weer kunnen de deuren ook open staan tijdens de 
dienst. 

 

 

Algemene informatie 
Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig 
zijn bij religieuze bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020 
mogen er 100 mensen aanwezig zijn bij religieuze 
bijeenkomsten.  

Door de Protestantse kerk in Nederland is hiervoor 
een protocol opgesteld. De invulling van het 
protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van 
de kerkenraad en moet specifiek zijn afgestemd 
op het betreffende kerkgebouw. 

Als kerkenraad van de Hervormde Gemeente 
Opende/Kornhorn willen we graag vanaf 30 
augustus weer samenkomen en hebben we een 
gebruiksplan opgesteld naar aanleiding van het 
protocol om zo te voldoen aan de voorwaarden 
om op een juiste en veilige manier diensten te 
kunnen organiseren. Er kunnen maximaal 43 
mensen in de kerk.  

Dit gebruiksplan geldt voor in en rondom het 
kerkgebouw/gebouw Eben Haëzer volgens de 
richtlijnen van het RIVM. 

 

 

 

 

 

Gebruiksplan Hervormde kerk 
Opende/Kornhorn 

 

Eredienst 
In de kerk zal één dienst gehouden worden op 
zondag om 9.30 uur. (Soms om 11.00 uur i.p.v. 
9.30 uur.) 

Tijdens de dienst kan er niet worden gezongen. 
Een muziekgroepje / voorzanger kan wel aanwezig 
zijn. Zij staan/zitten op de galerij. 

Collecte: er hangen twee collectezakken bij de zij-/ 
achter-uitgang klaar waar de gemeente een 
bijdrage in kan doen. Het mag ook via de bank 
overgemaakt worden. (Rekeningnummer staat in 
Contact aangegeven.) 

De predikant en ouderling van dienst komen voor 
en na de dienst samen in de consistorie. Zij komen 
binnen via de zij ingang en verlaten de kerk ook 
weer via de zij ingang. De andere kerkenraads-
leden zitten in de kerk (maximaal 4 voorin).  
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 Hygiëne 
Bij binnenkomst in het halletje van de kerk / bij 
mooi weer buiten, staat ontsmettingsmiddel klaar 
om de handen te ontsmetten. Ook bij de 
zijuitgang. 

Kerkgangers beperken het gebruik van de 
toiletten zoveel mogelijk. In de toiletten zijn 
papieren handdoekjes aanwezig. 

Na elke dienst wordt er schoongemaakt. 
(Lessenaar, kansel, toiletten, deurklinken enz.) 

In geval van noodsituaties zijn er mondkapjes, 
handschoenen beschikbaar. (BHV) 

Bovengenoemde regels gelden ook voor 
activiteiten in gebouw Eben Haëzer. 

 

Andere activiteiten 
Tijdens de eredienst kunnen de kinderen in de 
zaal van Eben Haëzer bij elkaar komen. Afstand 
van 1,5 meter voor de leiding (indien mogelijk) 
moet gewaarborgd zijn. Dit gaat in per 30 
augustus. De kinderen kunnen bij de ingang 
worden gebracht en daar opgevangen worden 
door de leidster.  

De kinderen komen vooralsnog niet de laatste 
zondag van de maand in de kerk maar hebben 
ook dan zondagsschool in het gebouw. 

Het moderamen, de kerkenraad, het college van 
kerkrentmeesters, het college van diakenen en 
commissies kunnen weer fysiek vergaderen tot 30 
personen in gebouw Eben Haëzer. 

Ook voor de jeugd kunnen er vanaf 30 augustus 
binnen activiteiten plaatsvinden met maximaal 30 
aanwezigen. 

 

Ervaringen tot nu toe 
 

We hebben inmiddels enkele diensten gehad. We 
zijn ontzettend dankbaar en blij dat velen van u de 
stap weer durven zetten. We begrijpen ook heel 
goed dat niet iedereen dit kan en respecteren dit 
helemaal. Hopelijk kunt u online diensten volgen. 
We weten nu ook dat er maximaal 43 mensen in de 
kerk kunnen en geen 50 zoals eerder is vermeld. 
Tot nu toe was het niet nodig dat men moest 
opgeven. We vinden het heel fijn als u alles nog 
eens goed doorleest welke regels en afspraken er 
gelden in de kerk.  

• Met name het uitgaan is nog niet goed op 
orde. De kerkenraad gaat buitenom en 
moet dus in de consistorie zijn voordat u 
achter de kerk verlaat. De koster geeft aan 
wanneer u uw zitplaats kunt verlaten. Het 
looppad midden in de kerk moet dus vrij 
blijven zodat de koster ruimte heeft om 
aanwijzingen te geven! 

• Er kunnen 2 personen in een bank  
(zie sticker), tenzij het een gezin betreft 
bestaande uit meerdere personen. Dus niet 
3 personen uit verschillende families! 

 

 

 

 


