
GEBRUIKSPLAN VOOR BIJEENKOMSTEN ANDERS DAN KERKDIENSTEN 

Dit gedeelte van het gebruiksplan komt in werking vanaf 1 juni.  

Onder bijeenkomsten anders dan kerkdiensten valt te denken aan: vergaderingen,  gebedsgroepen, 

beroepingswerk, gemeentevergaderingen, jeugdwerk, etc. Hoewel het ernaar uitziet dat binnenkort 

weer meer activiteiten mogelijk zijn, is het goed om per activiteit na te gaan of het handig is die (al) te 

plannen of te laten plaatsvinden. Ga daarom bij alle activiteiten het volgende na: 

• Kunnen we de bijeenkomst uitstellen. Zo ja, uitstellen 

• Is het mogelijk digitaal te bijeen te komen. Zo ja, digitaal 

• Zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Noodzaak hiervoor per keer 

afwegen.  

Maatregelen gebouw De Brug 

De zalen in de Brug zijn ”Corona proof” ingericht. Iedere deelnemer moet op anderhalve meter afstand 

van elkaar kunnen zitten. Een aangewezen en te herkennen beheerder (Maarten ’t Hart) zet van 

tevoren de stoelen en de tafels op een veilige afstand van elkaar klaar.  

Bezettingsgraad per ruimte 

Per ruimte is van te voren bepaald wat de maximale bezettingsgraad van de ruimte is: 

• De foyer voor groepen van max. 30 plaatsen  

• De achterzaal voor groepen van max. 30 plaatsen  

• De grote zaal voor groepen van max. 30 personen en per 1 juli eventueel tot 100 personen  

• Zaal 1 en zaal 2 voor groepen van max. 14 personen (stoelen en tafels in rechthoek vorm) 

• De jeugdzaal wordt niet gebruikt.  

Aanmelding 

Het moet van te voren duidelijk zijn hoeveel mensen er komen. Dus een oproep voor een cursusavond 

zonder te weten wie er komen is niet toegestaan. En uiteraard moeten al deze mensen zich aan de 

algemene richtlijnen houden (niet verkouden, geen koorts, ….) 

Binnenkomst 

Bij binnenkomst in de kerkelijke ruimte staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten. 

Ook staan er duidelijke instructies over het gebruik van het gebouw en liggen er instructies in de zalen.  

Bij binnenkomst in De Brug is het de bedoeling dat je direct naar de ruimte gaat waar je wordt verwacht  

• Voor Zaal 1 en 2 is de hoofdingang aangewezen als deur van binnenkomst.  

• Foyer en grote zaal zijn bereikbaar via de deur tegenover de Kest Wittensstraat/Okidoki.  

• De achterzaal via de deur bij de Kest Wittensstraat/WOS  

In de uitnodiging of via de whats app groep moet duidelijk worden gecommuniceerd welke ingang 

moet worden genomen. Houd na binnenkomst rechts aan.  Geef elkaar de ruimte.  

Het is de bedoeling dat je in de zaal direct een plek inneemt, in dit geval loopt een ieder die binnenkomt 

met de klok mee naar de eerst beschikbare plek naast iemand die al zit. Er worden uiteraard geen 

handen geschud.  

Garderobes zijn ook in de directe nabijheid van de ruimte te vinden. 

  



Koffie/thee 

Koffie/thee wordt klaargezet. Eén iemand schenkt de koffie/thee in ieder pakt daarna zijn eigen 

koffie/thee in. Bezoekers worden hiervan op de hoogte gesteld bij binnenkomst.  

Toiletten 

Deelnemers aan bijeenkomsten beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk. In toiletten zijn 

papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig. Iedere zaal heeft een vaste 

toiletgroep.  

• Bezoekers van zaal 1 en 2 maken gebruik van de toiletgroep aan de Julianaweg 

• Bezoekers van foyer en grote zaal maken gebruik van de toiletgroep bij de consistorie 

• Bezoekers van achterzaal maken gebruik van toiletgroep bij ingang Kest Wittensstraat/WOS  

Reiningsplan 

De ruimtes/zalen worden elke dag schoongemaakt evenals de toiletten. De keuken is niet in gebruik.  

 

Activiteiten 

Activiteiten moderamen, kerkenraad e.d.  

Indien nodig kunnen het moderamen, het kernteam en commissies weer fysiek vergaderen tot 30 

deelnemers vanaf 1 juni (en 100 per 1 juli maar dat zal ws niet voorkomen).  

Bandoefening 

Op het moment dat de bandoefening weer in de Brug zal plaatsvinden, maken zij gebruik van zaal 1 

omdat hij ruimer is opgezet dan de jeugdzaal.   

Overige activiteiten  

Voor alle overige activiteiten dient de organiserende partij moet de aanvraag indienen bij Dagelijks 

Bestuur (en niet eerst bij de beheerder van de Brug). De aanvraag moet ondersteund worden met een 

plan. Het dagelijks bestuur beslist op basis hiervan of de activiteit als zodanig kan plaatsvinden. Pas 

hierna kan de ruimte in De Brug worden gereserveerd. 

• Celebrate Recovery: Foyer, zalen. Donderdagavond.   

• Gebedsgroep: Zaal 2. Woensdagavond. 

• Ledenintroductie avond: Zaal 2. Dinsdag of woensdagavond 

• Band: Zaal 1. Donderdagavond 

Een oproep aan alle organiserende partijen om op een creatieve manier iets te bedenken en te 

organiseren.  

Activiteiten thuis 

De basis van elke bijeenkomst, dus ook die van bijeenkomsten thuis, is dat de anderhalve meter 

aftstand op een juiste manier kan worden gehanteerd.  Een speciaal onderdeel voor de Nieuwe Rank 

zijn de thuiskringen, omdat zij de basis van onze gemeente zijn. Voor het samenkomen van kringen 

kan naast een ruimte die bij iemand thuis geschikt is, ook worden gedacht aan buiten, in de Brug, een 

grote schuur etc. Wees hierin creatief met inachtneming van de richtlijnen.  

 

 


