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1. Inleiding 

Bij deze treft u een gebruiksplan aan voor de Hersteld Hervormde Kerk te Garderen. Door 

middel van dit gebruiksplan willen we beschrijven hoe we rond de kerkdiensten op een 

gestructureerde wijze invulling geven aan de kaders die de overheid ons biedt om met 

meerdere mensen de kerkdiensten te bezoeken. Per 1 juni mogen er 30 mensen in een 

kerkdienst aanwezig zijn, inclusief de voorganger, leden van de kerkenraad, kerkvoogdij en 

notabelen, koster, technicus en organist(e). 

Met de predikant, kerkenraad, kerkvoogdij, koster en technicus is er nagedacht hoe de 

kaders vanuit de overheid en de landelijke kerk ingevuld kunnen worden in de situatie van 

Garderen. Door middel van dit gebruiksplan willen we voor iedereen helderheid verschaffen, 

hoe de gang van zaken zal zijn rond de kerkdiensten, wat er geregeld is en wat u als 

gemeentelid moet weten als de kerkdiensten daadwerkelijk bezocht worden. 

Voor de duidelijkheid betreft dit gebruiksplan alleen de kerk en kerkdiensten. Voor het 

gebruik van de Rank zal er een ander gebruiksplan opgesteld worden, die in zal gaan voor de 

samenkomsten en activiteiten in de Rank. Ook zal dit gebruiksplan regelmatig bijgewerkt 

worden aan de omstandigheden en wetgeving vanuit overheden. 

Van uw kant vragen we om van dit gebruiksplan kennis te nemen en dat het mag bijdragen 

om op een geordende wijze de onderlinge samenkomsten gestalte te geven.  

Dit gebruiksplan is op de website te raadplegen www.hhggarderen.nl en wordt de komende 

tijd regelmatig geüpdatet.   

2. Orde van kerkenraad en kerkvoogdij 

 De kerkvoogdij kamer wordt vanaf nu gebruikt als tijdelijke consistoriekamer. Dit 

geeft korte looplijnen naar de preekstoel en de huidige consistorie kan optioneel 

gebruikt worden om extra zitplaatsen te creëren.  

 Per kerkdienst zullen er m.i.v. zondag 5 juli 2 ouderlingen en 2 diakenen aanwezig 

zijn. Zij zullen plaats nemen in de notabelenbank en de banken erachter. 

 De kerkvoogdijleden nemen hun plaats in, en lopen niet door de kerk. 

 Aan de uitgangen zullen er standaarden met collectezakken geplaatst worden en het 

geld zal niet direct na de kerkdienst geteld worden. 

http://www.hhggarderen.nl/


 

 

 De psalmboeken van de kerk zullen niet gebruikt worden. Deze en de Bijbels die niet 

opgehaald zijn, zullen weggelegd worden.   

 DV Zondag 5 juli zal er in de morgendienst een doopdienst zijn, 12 juli een 

belijdenisdienst en 19 juli in de avonddienst de bevestiging van een ambtsdrager. 

 Het zingen zal tot een minimum beperkt worden. 

 Per 1 juni mogen er naast de predikant, ouderling, diaken, kerkvoogd, organist, koster, 

technisch medewerker en BHV’er, 30 mensen in een kerkdienst aanwezig zijn.  

 Degenen die de kerkdiensten wensen bij te wonen, melden zich aan via de link op de 

website of nieuwsbrief.  Er is ook de mogelijkheid om dit telefonisch bij de scriba te 

doen.  De scriba stelt een lijst op van degenen die mogen komen en geeft dit door 

aan de koster. Als er geen aanmelding is gedaan en geen uitnodiging is ontvangen, is 

er geen plaats in de kerk.  

 Voor de periode na 1 juli, waar er 100 personen aanwezig mogen zijn, zal er een 

ander systeem gehanteerd worden. Hierover wordt u nader geïnformeerd. 

3. Orde voor koster en kerkgang 

 De deuren zullen ruim van tevoren opengezet worden, zodat er geen contact is met 

handvaten voor en na kerktijd. 

 Bij de ingang van de kerk en in de tijdelijke consistorie staat desinfecterende 

middelen klaar om uw handen te reinigen. 

 De zijingang van de kerkvoogdijkamer wordt als ingang gebruikt voor de kerkenraad. 

De hoofdingang aan de achterkant voor de kerkgangers. Als uitgang zullen wel de 2 

zij-uitgangen gebruikt worden. 

 De kerkgangers krijgen een plaats aangewezen door de koster en leden van de 

kerkvoogdij. Kerkgangers zullen opgewacht worden bij de hoofdingang. 

 Kerkgangers dienen hun eigen Bijbel mee te nemen. Zaterdag 30 mei zal er tussen 

10.00 en 11.00 uur de mogelijkheid geboden worden om eigen Bijbels op te halen. 

 Vakantiegangers zullen niet toegelaten worden. 

 Er wordt dringend verzocht om het toiletbezoek tot een minimum te beperken. 

 Na afloop van de dienst willen we vragen om de kerkgangers zelf hun 

verantwoordelijkheid te nemen om op voldoende afstand van elkaar de kerk te 

verlaten. Dit zal door de predikant ook duidelijk afgekondigd worden en in de 



 

 

nieuwsbrief gecommuniceerd worden. Ook worden de kerkgangers verzocht om 

direct naar huis te gaan. 

4. Plan van aanpak ten aanzien van schoonmaak en 
desinfectie 

 Voldoende ventilatie is van belang om het kerkgebouw te luchten. De deuren in de 

kerk zullen ruim en regelmatig openstaan om een ventilatiestroom te waarborgen. 

Dit is ook van toepassing voor de ramen.  

 Na de dienst zullen de deurkrukken, leuningen, preekstoel, glazen, microfoon, 

collecte standaard en de banken schoongemaakt worden. 

 Na de dienst zullen de toiletten schoongemaakt worden. De schoonmaakbeurten 

zullen vastgelegd worden in een logboek. 

5. Regels en mededelingen 

 De kerkgangers voegen zich naar de regels die het college van kerkvoogden in overleg 

met kerkenraad heeft opgesteld en bekendgemaakt. 

 Niet naar de kerk gaan bij corona infectie.  

 Niet naar de kerk gaan bij verkoudheidsklachten. 

 Niet naar de kerk gaan als u of een van de gezinsleden koorts heeft. 

 Geen handen schudden. 

 Gepast afstand houden. 

 Voor risicogroepen zijn de richtlijnen van het RIVM geldend. Wees extra voorzichtig 

met ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Logboek schoonmaak toiletten 

Datum Tijd Paraaf Opmerkingen 

31-5-2020    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

    

    

    

    

 

 

Logboek Kerkgang en Kerkgangers 

Datum 
Kerkdienst 

Tijd. Aantal vast 
genodigden  

Aantal genodigde 
gemeenteleden 

Opmerkingen 

31-5-2020 9:00 - 11:15 8   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

     

     
 

** Vast genodigden zijn: Dominee, ouderling, diaken, kerkvoogd, organist, geluidsregisseurs en koster. 

** Genodigde gemeenteleden. De scriba houdt een lijst bij wie/wanneer uitgenodigd is voor de kerkdienst. 


