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Inleiding
Wij leven op dit moment in een tijd waarbij we getroffen zijn door het Coronavirus. De Hervormde
Gemeente Voorthuizen wil het virus niet verder verspreiden en het gemeenteleven gaande houden. Toch
zoekt het crisisteam van de Algemene Kerkenraad naar een mogelijkheid om het kerkelijk leven in deze tijd
doorgang te laten vinden. De Hervormde Gemeente Voorthuizen houdt zich in het kader van de veiligheid
aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM.
Vanaf 15 december 2020 heeft de overheid een dringend advies afgegeven om alle doordeweekse
kerkelijke bijeenkomsten/ activiteiten niet door te laten gaan tot 19 januari 2021. Erediensten op zon- &
feestdagen mogen wel plaatsvinden met maximaal 30 gemeenteleden (excl. kerkelijk personeel). Dit
uiteraard onder de voorwaarde dat dit kan volgens het maximaal aantal veilige plaatsen en met
inachtneming van de basisregels vanuit het RIVM. Met dit gebruiksplan stellen wij de genomen
voorzorgsmaatregelen omtrent veiligheid, hygiëne en overige afspraken voor de Hervormde Gemeente
Voorthuizen vast.

Algemeen - Veiligheid en hygiëne
Om de veiligheid en hygiëne van bezoekers in onze kerkelijke gebouwen zoveel mogelijk veilig te stellen,
zijn de onderstaande maatregelen en afspraken getroffen:
Wanneer iemand de onderstaande klachten heeft blijft deze persoon of wanneer deze persoon deel
uitmaakt van een gezin, het gehele gezin thuis:
 neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen / benauwdheid of koorts boven 38 graden.
Wanneer iemand 24 uur klachtenvrij is kan deze persoon of het gezin naar onze kerkelijke
gebouwen komen;
 In onze gebouwen staat bij binnenkomst een desinfectiezuil. Iedereen wordt verplicht de handen
te desinfecteren;
 In onze gebouwen is het verplicht vanaf 13 jarige leeftijd een mondkapje te dragen bij
binnenkomst en bij het verlaten van het kerkelijk gebouw. Wanneer u de zitplaats heeft bereikt
mag het mondkapje af;
 In onze gebouwen worden de garderobes niet gebruikt. Jassen worden meegenomen naar de
kerkzaal of betreffende ruimte van uw bezoek en bewaard u op uw zitplaats.
 In onze gebouwen geldt een verplichte looproute aangegeven met pijlen op de grond;
 In onze gebouwen hangen op diverse plaatsen flyers verstrekt door het RIVM waarop de landelijke
veiligheidsregels worden getoond. Van u wordt verwacht zich aan deze veiligheidsregels te
houden;
 De beheerder / koster van het kerkelijk gebouw is coördinator en de bevoegde persoon om
naleving van deze basisregels te controleren en indien nodig bezoekers hierop aan te
spreken.
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Vergaderingen en bijeenkomsten
Vanaf 15 december 2020 tot 19 januari 2021 vinden er géén kerkelijke vergaderingen, bijeenkomsten van
verenigingen, clubs & catechese, etc. in onze kerkelijke gebouwen plaats.
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Erediensten
Vanaf 25 oktober 2020 bieden wij onze gemeente de mogelijkheid aan om erediensten bij te wonen met
een maximum aantal van 30 personen. Daarnaast kunt u online de eredienst beluisteren/ mee te vieren. Dit
kan via www.kerkomroepl.nl of www.kerdienstgemist.nl.
Voorwaarden:
 Vanaf 25 oktober 2020 kunnen per eredienst maximaal 30 gemeenteleden (Bethabara &
Dorpskerk worden uitgenodigd voor het bijwonen van de eredienst. Alle gemeenteleden kunnen
zich online inschrijven voor een ticket via de app kerkgeld. In de kerkbode en op de website zal
vanuit het kerkelijk bureau informatie worden verstrekt hoe het reserveren van tickets via de app
kerkgeld werkt. Gemeenteleden die dit niet kunnen, hebben de mogelijkheid om telefonisch bij
het kerkelijk bureau een ticket te bestellen en op te halen. Tijdens een eredienst moeten
gemeenteleden hun ticket afgeven of digitaal laten zien bij de persoon die welkom heet. Alle
gemeenteleden hebben de mogelijkheid een eredienst bij te wonen. Omdat het maar beperkt
mogelijk is om de erediensten bij te wonen wordt u gevraagd niet meer dan eenmaal per maand
een ticket te bestellen. In de ochtenddiensten is er géén kinderoppas en bijbelklas (leeftijdsgroep
1,2 en 3 van de basisschool). Aangezien iedereen die een van de kerkelijke gebouwen bezoekt
geregistreerd moet staan, geldt dat ook de kinderen die naar de kinderoppas of bijbelklas gaan
een ticket moeten hebben. Het beheer en beschikbaar stellen van de tickets wordt uitgevoerd
door het kerkelijk bureau. Iedere maandag voor de betreffende zondag worden er nieuwe tickets
aangemaakt;
 Tijdens erediensten met een bijzonder karakter (bevestiging ambtsdragers, belijdenis en dopen)
krijgen de personen die in deze dienst bevestigd worden, belijdenis doen of hun kindje laten dopen
een tickets toegewezen. Hiermee kunnen zij personen uitnodigen om de eredienst bij te wonen.
Vooraf zal worden nagevraagd hoeveel tickets er voor hen benodigd zijn. Mocht blijken dat er nog
tickets beschikbaar zijn, dan worden deze door het kerkelijk bureau beschikbaar gesteld voor
overige gemeenteleden. Gemeenteleden die voor de betreffende zondag in aanmerking komen
voor een ticket kunnen deze dan reserveren;
 Het aantal aanmeldingen van 30 wordt aangevuld met kerkelijk medewerkers. Hieronder
verstaan we:
- zanggroep Dorpskerk & muziekteam Bethabara 10:30 uur;
- volledige kerkenraad: 3 ouderlingen, 1 diaken, 1 kerkrentmeester en predikant;
- organist;
- koster(s);
- bedienaar beamer / camera’s
- regisseur voor uitzenden online diensten;
- leden van het gebedsteam;
- gemeentelid welkom heten (is tevens persoon die veiligheidsvragen stelt over coronaklachten bij
binnenkomst bezoekers en uw ticket controleert);
- oppasleiding voor de kinderoppas en Bijbelklas;
 Alle gemeenteleden zijn welkom tijdens een eredienst (jong & oud). U weet dat personen van 70
jaar en ouder in een risicoklasse vallen. Het crisisteam van de Algemene Kerkenraad verwacht van
alle leeftijdsgroepen dat zij hun verantwoordelijkheid en voorzichtigheid nemen bij het reserveren
van een ticket voor het bijwonen van een eredienst;
 Verplicht desinfecteren van handen bij binnenkomst kerkelijk gebouw;
 Het is verplicht vanaf 13 jarige leeftijd een mondkapje te dragen bij binnenkomst en bij het
verlaten van het kerkelijk gebouw. Wanneer u de zitplaats heeft bereikt mag het mondkapje af;
 De garderobe wordt niet gebruikt. U neemt uw jas mee naar uw zitplaats;
 Onderlinge afstand bedraagt 1,5 meter;
 Verplichte looproute volgen door middel van pijlen op de grond;
 De koster wijst u een zitplaats aan. Dit kan dus betekenen dat u op een andere plaats komt te zitten
dan wat u gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking;
 Gezinnen mogen bij elkaar zitten;
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 Samenzang / gemeentezang wordt alleen gedaan door het muziekteam Bethabara of de
voorzangers (Dorpskerk) met een minimale onderlinge afstand van 2 meter;
 Bij de uitgang van de kerkelijke gebouwen staan 3 offerschalen klaar (diaconie, kerkenwerk en
extra collecte met doel omschreven) waarin bezoekers hun collectegeld kunnen leggen. Voor
gemeenteleden die thuis de diensten live meekijken is er de mogelijkheid om digitaal hun
collectegeld over te maken (QR-code, app kerkgeld of internetbankieren);
 Bethabara beschikt over 2 uitgangen om de kerkzaal te verlaten (hoofduitgang en nooduitgang
Kromme Akker). Via de beamerpresentatie wordt u geïnformeerd op welke volgorde en via welke
looproute u de kerkzaal moet verlaten. Vriendelijk verzoeken wij u hier aan mee te werken;
 Er wordt niet geconsumeerd na de eredienst;
 Iedere bezoeker wordt vriendelijk verzocht na de eredienst zich z.s.m. naar huis te begeven;
 Na afloop van de eredienst zorgt de koster van het kerkelijk gebouw voor ontsmetting van de
kerkzaal en consistorie.

Aanvangstijden erediensten op zondag
Dorpskerk 9:15 uur en 18:45 uur
Bethabara 10:45 uur

6

Erediensten met een bijzonder karakter
Hieronder verstaan we: bevestigingsdienst ambtsdrager, doop-, belijdenis- en avondmaal dienst.
Bevestigingsdienst ambtsdrager en belijdenisdienst
Voorwaarden:
 Tussen de persoon die bevestigd wordt / belijdenis doet en de predikant hoeft geen 1,5 meter
afstand plaats te vinden*;
 Er mag handoplegging plaatsvinden. Predikant zal vooraf handen
desinfecteren*; Zegen hoeft niet op 1,5 meter uitgesproken te worden*;
 Samenzang / gemeentezang vindt niet plaats. Toezingen van de zegen wordt gedaan
door muziekteam of kleine zanggroep van enkele personen;
 Er wordt na afloop van de dienst niet gefeliciteerd.
Doopdienst
Voorwaarden:
 Tussen de doopouders met dopeling en predikant hoeft geen 1,5 meter afstand plaats te vinden*;
Doophandeling mag op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Predikant zal vooraf handen
desinfecteren*;
 Zegen hoeft niet op 1,5 meter uitgesproken te worden*;
 Samenzang / gemeentezang vindt niet plaats. Toezingen van de zegen wordt gedaan
door muziekteam of kleine zanggroep van enkele personen;
 Er wordt na afloop van de dienst niet gefeliciteerd.
Avondmaaldiensten
Avondmaaldiensten worden op een verantwoorde & aangepaste wijze gehouden. Tijdens alle erediensten
op de zondag (ochtend, middag en avond) zal het Heilig Avondmaal gevierd worden.
Voorwaarden:
 De tafel zal net als anders tijdens de dienst worden klaargemaakt door 2
diakenen;
 Door de gemeente wordt tijdens de dienst niet gelopen;
 Dienstdoende ambtsdragers dragen hygiëne beschermende middelen;
 Diakenen en ouderlingen delen brood/ wijn & sap uit door tussen de vrije rijen/ banken te lopen;
 Tijdens het uitdelen van brood en wijn zal de organist/ muziekteam een muzikale bijdrage leveren;
 Wanneer iedereen is voorzien zal de predikant de tekst uit het formulier oplezen voor het breken van
het brood en het schenken van de wijn. De predikant zal bij de tafel het brood breken en de
wijn vanuit de grote kan inschenken in de grote beker. Na het breken van het brood en het
schenken van de wijn zal door de gemeente gelijktijdig brood worden gegeten en wijn/ sap
worden gedronken;
 Gemeenteleden die hebben deelgenomen aan het avondmaal wordt gevraagd hun plastic bekertje
bij de uitgang van het kerkelijk gebouw in de prullenbak achter te laten.
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Trouwdienst
Voorwaarden:
 Tussen het bruidspaar en de predikant hoeft geen 1,5 meter afstand plaats te vinden*;
 Er mag handoplegging plaatsvinden. Predikant zal vooraf handen desinfecteren*;
 Zegen hoeft niet op 1,5 meter uitgesproken te worden*;
 Samenzang / gemeentezang vindt niet plaats;
 Er wordt tijdens deze erediensten niet fysiek gecollecteerd. Collecteren kan bij de uitgang d.m.v.
de offerschaal die is geplaatst of digitaal (via QR-code, app kerkgeld of internetbankieren);
 Er wordt na afloop van de dienst niet gefeliciteerd.
* Niemand mag hiertoe gedwongen worden. Mochten voorganger of gemeentelid / doopouders wel de
1,5 meter tijdens de liturgische handeling willen handhaven, dan dient dit te worden gerespecteerd.
Predikant stemt dit vooraf met gemeentelid / doopouders af. Zegen kan desgewenst op 1,5 meter
afstand plaatsvinden, alsook het dopen met “verlengde arm”.
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Kinderoppas, Bijbelklas en Bijbelklas Plus
Tijdens de ochtenddiensten wordt géén kinderoppas & bijbelklas aangeboden.

Kerkelijk bureau
Vanaf 15 december 2020 tot 19 januari 2021 is het kerkelijk bureau gesloten.
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Disclaimer
De Hervormde Gemeente Voorthuizen heeft getracht alle voorzorgsmaatregelen in werking te laten
stellen. Als gemeenteleden zijn wij verantwoordelijk om ons aan de opgelegde gedragsregels te houden.
Dit gebruiksplan is gebaseerd op de “routekaart” die de overheid nu van plan is te volgen. Er kunnen
aanleidingen zijn vanuit de overheid of onze kerkelijke gemeente die ons noodzaken om de regels aan te
scherpen. Daarom dient iedereen te allen tijde de actuele instructies van de koster / beheerder van onze
kerkelijke gebouwen op te volgen. De Hervormde Gemeente Voorthuizen kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van naleving van dit gebruiksplan.
Aan dit gebruiksplan kunnen géén rechten worden ontleend.

Copyright
Alle tekst in dit gebruiksplan is eigendom van Hervormde Gemeente Voorthuizen. Deze mogen NIET
worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan
ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters. Bereikbaar per mail: voorzitterkrm@hervormdvoorthuizen.nl
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