
GEBRUIKSPLAN VOOR DE EREDIENST VAN DE NIEUWE RANK 

Voor en na de kerkdienst 

Aanstellen coördinatoren 

Berrie de Mik voert de regie in overleg met de Oudste van Dienst.  

Wel/niet bezoeken van de kerk 

We volgen de richtlijnen van het RIVM. Dat wil zeggen: we blijven thuis als: 

- Je milde koorts en/of luchtweg klachten hebt (Neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of 

temperatuur vanaf 38 graden) 

- Na nauw contact met een persoon met koorts en/of luchtwegklachten (binnen 2 meter van 

deze persoon voor langer dan 15 minuten) 

- Als je de afgelopen veertien dagen terug bent gekomen uit het buitenland 

- Geen taak hebt in de dienst. 

Het aantal kerkgangers 

De Nieuwe Rank kiest er vooralsnog voor om de diensten online uit te zenden en geen gebruik te 

maken van de ruimte tot 30 of 100 deelnemers.  

Het aantal mensen in de ruimte zal zich beperken tot maximaal 20 mensen.  

We hanteren daarbij ook de regel dat alleen mensen aanwezig zijn als ze ook een taak hebben. 

Kortom familie van medewerkers blijven thuis. 

Voorkomen overschrijden aantal kerkgangers 

Zie vorig punt.  

Binnenkomst en uitgang van het kerkgebouw 

- We gebruiken de normale hoofd ingang als ingang en uitgang. Vanwege een beperkte groep, 

kunnen we hier de afstand richtlijnen nakomen. 

- Bij binnenkomst wordt gebruik gemaakt van het desinfectiepunt om de handen te 

desinfecteren. 

- We maken alleen gebruik van grote zaal, foyer, hoofdingang en toiletten bij de hoofdingang 

Koffiedrinken en ontmoeting na afloop 

In de aanloop naar de online dienst en de afloop van de dienst drinken de vrijwilligers, die dat willen, 

een kopje koffie en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Uiteraard houden we daar de afstand 

richtlijn van 1,5 meter aan, zodat dit op veilige manier kan plaatsvinden. Eén iemand schenkt de 

koffie/thee in ieder pakt daarna zijn eigen koffie/thee in. 

Gebruik overige ruimtes in en rondom het kerkgebouw 

Andere ruimte dan hierboven genoemd, worden niet gebruikt. 

Hygiëne/reinigen 

- We desinfecteren en wassen onze handen bij binnenkomst en toilet bezoeken conform RIVM 

richtlijnen 

- We reinigen gebruikte apparatuur voorafgaand aan het gebruik als ook na het gebruik aan 

het einde van de dienst met desinfectie doekjes (ACTIE: meer desinfectans doekjes kopen) 

- Sanitair reiniging geschied door uitbater van De Kiem 

- Gebruikte servies wordt afgewassen met een horeca vaatwasmachine 



Gebruik toiletten 

- We gebruiken de dames en heren toiletten bij de hoofdingang.  

- Hier hanteren wij de afstandsrichtlijnen van het RIVM 

- Ook wassen wij onze handen volgens protocollen van RIVM 

De kerkzaal 

Inrichting en gebruik kerkzaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen heeft een plaats in de zaal met inachtneming van 1,5m afstand. 

De zaal is ruim 270 m2 groot. 

 

Overige ruimtes 

NVT 

 

De kerkdienst 

Muzikale medewerking aan een kerkdienst 

Tijdens de online dienst wordt de muzikale medewerking door onze eigen bands geregeld. We 

hebben 6 bandsamenstellingen die rouleren. 

Technisch team verzorgd het geluid, beamerpresentatie en livestream 

Zingen tijdens vieringen 

Tijdens de vieringen wordt er door de band gezongen en de resterende aanwezige medewerkers 

voor deze online dienst 

Collectes 

Collectes vinden nu alleen digitaal plaats via Tikkie. Op het scherm wordt een QR code getoond, 

waarmee elk individu met zijn/haar telefoon een eigen bijdrage kan overmaken.  

Kinderopvang, kindernevendienst, jeugdwerk 

Kinderopvang en kindernevendienst wordt niet gehouden zolang er online diensten zijn.  

Jeugdwerk tijdens de dienst (Rise & Shine wordt niet gehouden zolang er online diensten zijn. 

 

Bijzondere vieringen 

Bediening van sacramenten 

Kerkzaal Foyer 

Podium (8p) 

Techniek (4-5p) 
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1. Avondmaaldiensten 

Er vinden avondmaalsdiensten plaats conform het huidige preekrooster. Vanwege online 

diensten wordt alleen live op locatie met medewerkers avondmaal gevierd. De 

gemeenteleden zelf kunnen dit thuis in huiskring organiseren en meevieren. 

Het fysiek avondmaal, met een kleine groep medewerkers, wordt conform RIVM richtlijnen 

georganiseerd. Iedere medewerker heeft een eigen beker en bordje met brood ter 

beschikking, zodat besmettingen hiermee voorkomen worden. 

 

2. Doop: vindt niet plaats zolang er online diensten zijn. 

 

3. Inzegenen: vindt niet plaats zolang er online diensten zijn. 

 

4. Onderdompeling: vindt niet plaats zolang er online diensten zijn. 

Overige diensten zoals trouw, rouw, belijdenis, bevestigingsdiensten 

Vooralsnog zijn er geen trouw, belijdenis of bevestigingsdiensten gepland. Mocht er zich een 

rouwdienst voordoen, dan wordt in overleg met de coördinatoren Aafke en René Sonneveld gekeken 

hoe dit het beste volgens de richtlijnen kan plaatsvinden.  


