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Dit gebruiksplan dient als richtlijn om op een veilige manier ons kerkelijk leven in deze tijd doorgang te laten vinden en 
te intensiveren. Het is onderverdeeld in  

1. Preambule. 
2. Hygiënemaatregelen bij gebruik van de kerkzaal en andere ruimten van de beide gebouwen 
3. Beschrijving gebruik van de kerkzaal van beide kerkgebouwen. 
4. Bediening van de Sacramenten en beschrijving van bijzondere diensten. 
5. Gebruik overige zalen. 
6. Details m.b.t. benutting van de zalen.  

Dit gebruiksplan heeft de vorm van een groeimodel. Voor elk specifiek gebruiksdoel wordt een apart deel opgesteld 
als onderdeel van dit gebruiksplan. Hoe dit vorm krijgt voor de crèche en kindernevendienst moet nog besloten 
worden. 
De scriba van de Kleine kerkenraad en van het College van Kerkrentmeesters evalueren regelmatig in overleg met de 
Kleine kerkenraad het functioneren van het gebruiksplan en passen dit indien nodig aan.  
 

1. Preambule: 
 Het gebruiksplan geldt voor alle activiteiten in en om het kerkgebouw. 

 Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, de overheid en het protocol van de PKN (12 juni 2020). Dat 
betekent in het kort dat de beide kerkgebouwen zijn ingericht op 1.5 meter afstand, er vooralsnog geen 
gezamenlijke zang mogelijk is en bij kerkdiensten en andere kerkelijke samenkomsten (denk aan gebruik van 
de grote kerkzaal voor activiteiten) geen koffie of thee voor de bezoekers wordt geschonken. 

 Er is speciale aandacht voor de hygiënevoorschriften, toiletgebruik en schoonmaak.  

 De routing voor de gebouwen is duidelijk zichtbaar aangegeven. 

 Mensen met klachten blijven thuis. Extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare mensen en mensen boven 
de 70.  

 Voor iedere bijeenkomst wordt één (hulp)koster aangesteld, indien nodig wordt deze bijgestaan door extra 
vrijwilligers. 

 We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers. Iedereen neemt/weet zijn/haar 
verantwoordelijkheid om verspreiding van het virus te voorkomen en is daarop aanspreekbaar. Dit wordt bij 
de deur nagevraagd. De huisregels worden duidelijk aangegeven en bij de reservering verspreid. 

 Voor bijzondere vieringen en bediening van sacramenten, huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, 
bevestigingsdiensten van predikanten en/of kerkenraadsleden en rouwdiensten is het vermijden van 
lichamelijk contact extra belangrijk. Denk daarbij aan zegenen en het feliciteren of condoleren zonder fysieke 
aanraking.  

 Betreffende de naamgeving van de functies; 
o Coördinator: coördineert vragen over het gebruik van ruimten (Jaap v W en Ellen). 
o Beheerders: kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw. 

 
Tot 1 september 2020 vinden er geen reguliere zondagse vieringen plaats in de beide kerkgebouwen.   

In de Kruiskerk worden de onlinediensten gehouden; deze heeft de bijbehorende voorzieningen voor beeld en geluid. 
De Opstandingskerk wordt alleen gebruikt voor doordeweekse openstelling.  

Het aantal deelnemers aan een bijeenkomst mag tot 1 juli niet hoger zijn dan het aantal van 30 personen en kan 
vanaf 1 juli verhoogd worden tot 100 personen. Voor het maximum geldt het maximum dat aangegeven is in het 
gebruiksplan van het betreffende kerkgebouw. Het betreft hier het maximaal aantal bezoekers. Er mogen daarnaast 
de volgende medewerkers aanwezig zijn: voorganger, ouderling van dienst, organist, coördinatoren/ kosters, enkele 
technici (voor online kerkdiensten) en enkele musici.  
Het PKN-advies is niet zingen en geen blaasinstrumenten bij andere dan online vieringen.  
Bijzondere diensten zoals doopdienst, bevestiging ambtsdragers, overstapdienst in de setting van de zondagse 
viering kunnen alleen in overleg met de coördinator en de predikant(en) in de Kruiskerk worden gehouden.  

Vanaf 1 juli gaan we stapsgewijs het aantal bezoekers uitbreiden. Hiermee kunnen we de routing en het 
reserveringssysteem voor de zondagse vieringen testen. In een aantal gevallen, zoals voor specifieke diensten, 
worden gemeenteleden uitgenodigd die ‘nodig zijn’ voor de dienst. Denk aan doopouders en hun naaste vrienden- 
familiekring voor een doopdienst. 
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Vanaf 1 september zijn meerdere diensten op één dag in één kerkgebouw mogelijk, als ze maar op verschillende 
dagdelen plaatsvinden. Er moet ruim de tijd tussen de diensten genomen worden om het gebouw te reinigen en te 
ventileren. 
Voor uitvaartdiensten van leden van onze eigen kerkelijke gemeente kunnen beide gebouwen worden gebruikt. Ook 
hier wordt het toegestane aantal deelnemers gevolgd. Het maximum aantal bezoekers tot 1 juli is op 30 gesteld. Van 
dit maximum kan vanaf 1 juli afgeweken worden tot het maximum dat aangegeven is in het gebruikersplan voor de 
betreffende kerkzaal.  

Beide kerkzalen worden tot 1 september niet verhuurd voor uitvaarten anders dan van gemeenteleden. 

 
Voor alle andere bijeenkomsten dan de zondagse viering geldt (Bron Protocol PKN 12 juni 2020): 

 Kunt u de bijeenkomst uitstellen? Zo ja: uitstellen. 

 Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: digitaal. 

 Zijn er toch zwaarwegende redenen (*) om elkaar fysiek te ontmoeten? Het is in overleg met de 
coördinator/beheerder onder voorwaarden mogelijk bijeen te komen. We hebben respect voor iedereen die 
een andere afweging maakt en online thuis mee vergadert.  

 Als de aanvrager een hoger aantal deelnemers noemt dan er in een ruimte past, zal de coördinator samen 
met de aanvrager zoeken naar een oplossing die past binnen de aangegeven richtlijnen. Hierbij wordt contact 
gezocht met de coördinator van het andere gebouw dan wel een “hybride vergadering” voorgesteld waarin het 
teveel aan deelnemers online kan deelnemen 

 De coördinatoren zien erop toe dat in alle gevallen de anderhalve meter-regel bewaakt wordt. Mocht bij 
aankomst/vertrek filevorming dreigen, dan kan de beheerder timeslots opleggen. 

 De coördinator heeft het recht de bijeenkomst te stoppen als de richtlijnen onvoldoende opgevolgd worden. 
 
(*) Zwaarwegende redenen: deze hebben betrekking op de voortgang van de kerntaken van onze kerk, met 
inachtneming van de veiligheid, voorzichtigheid.  
 
Reserveren  
Er moet van overheidswege gewerkt worden met een reserveringssysteem.  
 
Zondagse en doordeweekse vieringen: 
- Voor de zondagse vieringen gebruiken we een reserveringssysteem. 
- Reserveren is mogelijk tot het tijdstip van 20.00 uur 2 dagen voorafgaande aan de viering. 
- Bij de reservering geeft men aan wie (naam en telefoonnummer) bij de bijeenkomst aanwezig wil zijn. Bij een 
huishouden ook het aantal personen met naam, de leeftijden en het emailadres. 
- In het reserveringssysteem wordt een maximum aantal personen ingegeven; niet meer dan 90-95% van de 
maximale capaciteit. 
- Wanneer dit maximum is bereikt zien diegenen die zich het laatst hebben opgegeven dat het maximum bereikt is. Zij 
krijgen bericht dat ze op de wachtlijst staan voor de volgende bijeenkomst. 
-  Bij de bevestiging van de reservering ontvangt de aanvrager de huisregels. 
 
Voor andere activiteiten en gebruik van zalen: 

- Het reserveren van zalen/activiteiten/bijeenkomsten loopt via de coördinatoren. De coördinatoren 
behandelen de aanvragen op hun noodzaak.  

- Telefonisch reserveren bij de coördinator wordt niet geaccepteerd.  
- Er is een vierweken reserveringssystematiek. Dat betekent dat inschrijven van een activiteit mogelijk is tot 

vier weken voorafgaande aan de dienst/activiteit. 
- Voor het gebruik van de zalen is 25-05-2020 door de KRM met de coördinatoren een prioriteitsvolgorde 

afgesproken.   
1e Interne activiteiten van de eigen kerkgemeenschap, inclusief het gezamenlijk jeugdwerk (JongWoerden), 
activiteiten van de pioniersplekken, huwelijksbevestigingen en uitvaarten uit de eigen gemeenschap. 
Activiteiten die betrekking hebben op de kerntaken van ons gemeentezijn hebben voorrang op andere 
activiteiten. 
2e Gebruikelijke huurders, die al voor de Corona-maatregelen gebruik maakten van onze gebouwen. 
3e Overige met wie wij geen vaste relatie als kerk onderhouden. 
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- Bij “lastige keuzes” overleggen de coördinatoren met de scriba van de Kerkenraad en de scriba van de 
KRM.  

- Bij de bevestiging ontvangt de aanvrager de huisregels (bijlage 1). 
 

2. Hygiënemaatregelen bij gebruik van de kerkzaal en andere ruimten 

Naast de reguliere schoonmaak zijn de volgende extra regels ingesteld:  

- Iedere bezoeker, ook de kinderen, desinfecteert bij entree van het gebouw de handen, hiervoor staan 
desinfectiezuilen bij de entrees. 

- De lezenaar/liturgische tafel wordt bij gebruik door meerdere sprekers tussendoor afgenomen met de 
beschikbare desinfectiedoekjes door de spreker.  

- Na afloop van de bijeenkomst worden de tafel op het liturgisch centrum, de microfoons, de toiletten en 
deurkrukken schoongemaakt door de dienstdoende vrijwilliger. 

- Van de gebruikers, met uitzondering van de zondagse viering, wordt verwacht de ruimte na afloop schoon 
te maken (tafels, stoelleuningen). Als apparatuur is gebruikt, dient deze ook gedesinfecteerd te worden. 
Handig is om hiervoor één persoon aan te wijzen. 

- Als de keuken is gebruikt, wordt deze netjes en schoon achter gelaten. Kranen worden goed 
schoongemaakt.  

- Het sanitair: wordt schoongemaakt na afloop van een bijeenkomst én wekelijks volgens rooster. 
- Bij het toilet zijn extra reinigingsmiddelen aanwezig zoals desinfectie doekjes en – vloeistof die bezoekers 

kunnen gebruiken voor deurklinken en toiletbrillen.  
 

3. Beschrijving gebruik van de kerkzaal van de beide gebouwen  

3a. Kerkzaal, zondagse viering  

Coördinator/koster/ vrijwilliger  
De coördinator/ koster/ vrijwilligers zien toe op de geldende regels, geven aan waar mensen wel/niet mogen zitten of 
lopen en zien toe dat mensen met corona-gerelateerde klachten de kerk niet bezoeken.  
Tijdens een dienst moeten één of twee vrijwilligers aanwezig zijn om te assisteren bij het plaatsen toewijzen aan de 
bezoekers en bij het verlaten van de kerkzaal. Het doel hiervan is het vermijden van elkaar kruisende stromen waarbij 
de 1.5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.   
 
Ontvangst bij de ingang 

- Kruiskerk:  
o Bij beide ingangen (Mesdagplein en de hoofdingang aan de vijverkant), hangt op de deur een 

poster met de huisregels zoals deze in dit gebruiksplan zijn afgesproken.  
o We gebruiken de hoofdingang aan de vijverkant.  
o Kinderen voor de crèche kunnen via de ingang van het Mesdagplein naar de ruimte worden 

gebracht; de ouders dienen buitenom weer via de hoofdingang aan de vijverkant naar de kerkzaal 
te gaan. 

o Het ophalen van de kinderen uit de crèche moet nog afgesproken worden.  
- Opstandingskerk:  

o Bij alle ingangen, zowel bij de hoofdingang als bij de ingangen naar het zalencomplex, hangt op de 
deur een poster met de huisregels zoals deze in dit gebruiksplan zijn afgesproken.  

o We gebruiken de hoofdingang van de Prins Bernhardlaan.  
o Kinderen voor de crèche kunnen via de achteringang aan de Wilhelminaweg gebracht worden; de 

ouders lopen buitenom weer terug naar de hoofdingang. 
o Het ophalen van de kinderen uit de crèche moet nog afgesproken worden. 

- De plaatsen in de kerkzaal worden van voor naar achter toegewezen door de coördinator/vrijwilligers.  
- De gasten voor de bijeenkomst wachten met inachtneming van 1.5 meter regels buiten, totdat zij gevraagd 

worden naar binnen te komen.  
- De garderobes worden niet gebruikt. Bezoekers wordt gevraagd hun jassen of andere attributen mee te 

nemen naar de eigen zitplaats in de kerkzaal. 
- Op initiatief van de coördinator, koster of vrijwilliger kan besloten worden tot een gezondheidscheck. 
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- Bezoekers moeten desgewenst hun reservering kunnen tonen, dan wel kunnen bevestigen. 
- De zondagsbrief/ liturgie ligt binnen klaar om zelf van de stapel af te nemen.    

 
In de kerkzaal: 

- Deuren en eventueel bovenramen blijven tijdens de bijeenkomst zo veel mogelijk open (afhankelijk van de 
weersomstandigheden), omdat het belangrijk is de ruimte goed te ventileren. 

- Maximale capaciteit van de kerkzaal: 
o Kruiskerk: yyy (nader te bepalen) personen. Voor vieringen wordt tot de genoemde 90-95% van de 

maximale capaciteit beschikbaar gesteld. Dit aantal is exclusief de predikant, koster, organist, 
muzikanten en ambtsdragers (maximaal zzz personen). 

o Opstandingskerk: yyy (nader te bepalen) personen. Voor vieringen wordt tot de genoemde 90-95% 
van de maximale capaciteit beschikbaar gesteld. Dit aantal is exclusief de predikant, koster, 
organist, muzikanten en ambtsdragers (maximaal zzz personen) 

- De zaal is zo ingericht dat bezoekers 1,5 meter van elkaar zitten. Het gangpad is zo breed dat ook bij in- en 
uitlopen de 1.5 meter afstand gegarandeerd is. Mensen uit één huisgezin mogen bij elkaar zitten, onder de 
voorwaarde dat de minimale afstand tot andere bezoekers niet wordt overschreden.  

 
Collecteren 

- We gebruiken geen collectezakken, maar mandjes (bij de uitgang) en digitaal. Er wordt in geen enkel 
geval iets aan elkaar doorgegeven. 

 
Gebruik van het liturgisch centrum 

- De lezenaar/liturgische tafel wordt bij gebruik door meerdere sprekers tussendoor afgenomen met de 
beschikbare desinfectiedoekjes door de spreker.  

 

Het verlaten van de Kerkzaal 
- Na afloop van de bijeenkomst zal per rij worden aangegeven wie er de kerk mag verlaten volgens de 

looproute. 
- Ook hiervoor wordt de hoofdingang aan de vijverkant gebruikt.  
- Er is een looproute voor ouders die hun kind na afloop de dienst ophalen bij de crèche. 

3b. Kerkzaal, doordeweeks open  

Vanaf 15 juni wordt de Opstandingskerk gebruikt voor doordeweekse openstelling. 
- We gebruiken de hoofdingang van de Prins Bernhardlaan.  
- Bij hoofdingang hangt op de deur een poster met de huisregels zoals deze in dit gebruiksplan zijn 

afgesproken.  
- Het maximumaantal bezoekers gelijktijdig in de ruimte is gesteld op 30 personen. 
- Er is sprake van open inloop, zonder dat er vooraf gereserveerd hoeft te worden. 
- Toiletgebruik is niet mogelijk en is er geen koffie en thee beschikbaar. Zie bijlage huisregels. 
- De garderobes worden niet gebruikt. Eventuele jassen of andere attributen neemt men mee naar de eigen 

zitplaats in de kerkzaal. 
- Er is een toegangssysteem om het maximumaantal bezoekers te reguleren. Op de deur zijn 30 kaartjes 

aangebracht. Als de kaartjes op zijn, wordt er gewacht tot er iemand weggaat. De vrijwilligers die 
verantwoordelijk zijn voor deze bijeenkomst houden dit in de gaten en spreken bezoekers daarop aan als 
dat nodig is.  

3c. Kerkzaal, doordeweekse viering  

Deze diensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals eerder beschreven bij de zondagse viering. 
Aanvullend geldt:  

- Aankondiging wordt gemeld op de website/ zondagsbrief/ kerkklanken/ mededelingen bij de kerkgebouwen/ 
app.  



Gebruiksplan Gereformeerde Kerk Woerden  
en Zegveld inzake het Corona virus 
 
 
23 juni 2020  

Auteurs: scriba KKr  en scriba KRM  Pagina 5 van 11  

Versie: 20200620_gebruiksplan 1.0  

 

 

 
4. Bediening van de Sacramenten en bijzondere diensten: 
 
a. Maaltijd van de Heer  
b. Doop en zegening  
c. Overige diensten zoals belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/of kerkenraadsleden en rouw- 
en trouwdiensten 
 
4a. Maaltijd van de Heer 
Volgt 
 
4b. Doopbediening 
Bij het bedienen van het sacrament van de Heilige Doop gelden de volgende afspraken: 

- Tijdens een doopdienst wordt er aan kinderen uit maximaal twee gezinnen tegelijk de doop bediend. 
- Bij een bediening in juli kunnen naast de ouders en hun gezin, maximaal 15 genodigden per dopeling 

aanwezig zijn. Dat omdat juist ook bij de doop een deel van de gemeente aanwezig behoort te zijn, omdat 
zij beloven de ouders te ondersteunen bij de geloofsopvoeding van de dopeling. 

- Het doopvont wordt van te voren grondig gereinigd. 
- Het doopvont wordt voor de dienst gevuld met heet water (tegen de tijd dat de doop bediend wordt is dit 

afgekoeld tot handwarm). 
- De dominee reinigt voor de bediening van de doop zijn/haar handen met desinfecterende handgel. 
- De dominee zal tijdens de bediening van de doop dichter bij de ouders en dopeling zijn dan anderhalve 

meter. 
- Indien een doopouder dat wenst, kan de dominee een mondkapje dragen zodra hij/zij binnen de 

anderhalve meter van de doopouders komt. 
- Er liggen papieren doekjes klaar om te af te drogen zodat geen gemeenschappelijke handdoek wordt 

gebruikt. 
- Gebruikte middelen worden na de dienst grondig gereinigd en gedroogd. 
- Bij gezondheidsklachten (neusverkoudheid, koorts, benauwdheid of hoesten) van een van de deelnemers 

aan de doopplechtigheid, dan wordt de doopdienst uitgesteld, of in overleg met een andere doopouder 
voortgezet met het doopgezin zonder klachten. Ook voor de dominee geldt, dat hij/zij bij klachten niet de 
doop bedient en ook niet in de dienst voorgaat.  

De voorgangers zijn verantwoordelijk voor de vormgeving van de doopdiensten en de mate waarin deze zich 
verhouden tot de richtlijnen. 

 
4c. Overige diensten zoals belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/of kerkenraadsleden en rouw- 

en trouwdiensten 
Deze overige diensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals eerder beschreven bij de zondagse 
viering. Voor deze diensten geldt aanvullend i.v.m. het zoveel mogelijk vermijden van lichamelijk contact.   

Zegenen: 
- De dominee reinigt voor de zegening zijn/haar handen met desinfecterende handgel. 
- De dominee zal tijdens de zegening dichter bij zijn dan anderhalve meter. 

Indien degene die de zegen ontvangt dat wenst, kan de dominee een mondkapje dragen zodra hij /zij 
binnen de anderhalve meter komt. 

Feliciteren: 
- Dit kan op 1.5 meter zonder fysieke aanraking en op aanwijzing van de dienstdoende vrijwilliger. 
- Diegenen die in de rij staan dienen 1.5 meter afstand aan te houden tot elkaar en degene die gefeliciteerd 

wordt. 
Condoleren: 

- Dit kan op 1.5 meter zonder fysieke aanraking en op aanwijzing van de uitvaartleider.  
- Diegenen die in de rij staan dienen 1.5 meter afstand aan te houden tot elkaar en degene die 

gecondoleerd wordt. 
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5. Gebruik overige zalen:  
Vanaf 8 juni mogen de zalen weer gebruikt worden, mits alles is ingericht op bovenstaande regels en de per zaal 
genoemde maximale aantallen niet worden overschreden. Het maximumaantal is het aantal personen dat kan 
plaatsnemen aan tafels met de 1,5 meter afstand, inclusief looproutes.   

 
- De Kruiskerk heeft twee ingangen. De ingang aan de vijverkant en die aan het Mesdagplein. In de 

bevestiging van de reservering staat welke ingang gebruikt dient te worden. Door de planning is de kans 
dat verschillende groepen met elkaar in contact komen erg klein. 

- De Opstandingskerk heeft twee zijingangen. In de bevestiging van de reservering staat welke ingang 
gebruikt dient te worden. Door de planning is de kans dat verschillende groepen met elkaar in contact 
komen erg klein. 

- Bij beide ingangen van beide gebouwen hangt op de deur een poster met de huisregels zoals deze in dit 
gebruiksplan zijn afgesproken.  

- Er zijn maximaal twee ruimten gelijktijdig in gebruik. Tijdslots worden toegewezen i.v.m. logistiek binnen; 
ook buiten mag het niet te druk worden   

- Een ruimte is maximaal 1 keer per dagdeel inzetbaar. 
- De coördinator/ vrijwilliger die aanwezig is heeft zelfstandig de bevoegdheid om als mensen zich niet aan 

deze afspraken willen houden de bijeenkomst te beëindigen en/of het gebouw te sluiten. 
- De aanvrager geeft de tijdsduur van de bijeenkomst aan. De 'samenroeper' is de persoon die de 

vergadering bijeenroept en naar faciliteiten zoekt. 
- Koffie en thee wordt klaargezet in de ruimte. Iedere gebruiker pakt zijn eigen kopje en neemt deze mee 

naar zijn eigen plaats. Eén persoon schenkt vervolgens koffie/thee. Na afloop zet iedereen zijn eigen kopje 
op de centrale plek terug. 

- Aan de gebruikers wordt gevraagd de ruimte na afloop schoon te maken (tafels, stoelleuningen). Handig is 
om één persoon daarvoor aan te wijzen. Desinfectiemiddelen staan in de ruimte klaar. 

- Prullenbakken zijn in iedere ruimte aanwezig, iedereen doet daar zijn eigen afval in. De coördinator/ 
vrijwilliger zorgt dat deze tijdig geleegd worden. 

 

6. Details b.b.t. benutting van de zalen   
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6a. Kruiskerk 
 

Zaal  Normaal gebruik  Afmetingen  
Aangepast gebruik per 
1 juni  

Aangepast gebruik per 1 
juli  

kerkzaal  

Zondag: Kerkdiensten,  

Doordeweeks: evt. verhuur 
375 zitplaatsen  

 

Max. 30 zitplaatsen + 
zitplaatsen voor 
medewerkers.  

Doordeweeks: evt. 
uitbreiding zaal 5  

Testen van max. 80 
zitplaatsen + zitplaatsen 
voor medewerkers 

 

zaal 1 
(consistorie)  

kerkenraad voor de dienst 
vergaderzaal voor o.a. 
kerkenraad 
12 personen  

5,25 x 5,4 m 
28,35 m2  

Geschikt voor maximaal 
4 personen  

Idem  

zaal 2  Bijkeuken 6 personen  
5,0 x 5,5 m 
27,5 m2  

Opslagruimte   

zaal 3  
Kindernevendienst en 
vergaderruimte 
30 personen  

5,5 x 9,5 m 
52,25 m2  

Geschikt voor maximaal 
10 personen  

idem  

zaal 4  
Kindernevendienst en 
vergaderruimte 
16 personen  

5,0 x 7,5 m 
37,50 m2  

Geschikt voor maximaal 
8 personen  

idem  

Zaal 5 bij 
schuifwand 
dicht  

Vergaderingen 45 personen  15 personen 15 personen 
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6b. Opstandingskerk 

 

Zaal Normaal gebruik Afmetingen Aangepast gebruik 
per 1 juni 

Aangepast gebruik 
per 1 juli 

kerkzaal Zondag: Kerkdiensten,  
 
 
 
Doordeweeks: evt. verhuur 
395 zitplaatsen 

 Max. 30 zitplaatsen + 
zitplaatsen voor 
medewerkers. 
 
 

Testen van max. 80 – 
90 zitplaatsen + 
zitplaatsen voor 
medewerkers 
 

zaal 1 
 

Voor opvang allerkleinste 
tijdens de zondagse dienst 
 
Door de weeks voor 
vergaderingen en verhuur 

9,95 x 5,3 m 
 

Geschikt voor 
maximaal 13 
personen 
 
 

Idem 
  

Ontmoetings
ruimte / 
keuken / bar 

Ontmoeting mensen en 
koffie uitschenkpunt 

7,6 x 5,7 m  
(incl. 
looproute/gang) 

Geschikt voor 6 
personen rond een 
centrale tafel 
 

idem 

zaal 2 Consistoriekamer tijdens 
zondagse vieringen, door 
de weeks voor 
vergaderingen en verhuur 
12 personen 

5,3 x 5,5 m 
 

Geschikt voor 6 
personen rond een 
centrale tafel 
 

idem 

zaal 3 
1e etage 

Kindernevendienst en 
vergaderruimte 
10-12 personen 

5,4 x 4,5 m 
 

Geschikt voor 6 
personen rond een 
centrale tafel 

idem 

Arendsnest 
1e etage 

Jeugdruimte 5,4 x 9,9 m plus 
4,9 x 2,2 m  

Geschikt voor 
maximaal 15 - 20 
personen, afhankelijk 
van gebruik. 

idem 

zaal 5 
1e etage 

Kindernevendienst tijdens 
zondagse vieringen en door 
de weeks vergaderingen en 
verhuur 

6,1 x 3,8 m  Geschikt voor 
maximaal 6 
personen 

idem 
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Bijlage 1. Huisregels Kruiskerk en Opstandingskerk bij andere ruimtes dan voor een viering 

 

Welkom in de kerk 
 
Iedere bezoeker dient zich te houden aan het volgende: 

 

 Bij de ingang staan zuilen met desinfectiemiddel. Reinig daarmee uw/je 

handen.  

 We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers, dus u/je 

bent niet verkouden en heeft geen andere klachten. Bij de deur zal dit - indien 

nodig - gecheckt worden. 

 Houd zowel buiten als binnen 1.5 meter afstand, kom het liefst gespreid 

binnen. 

 Neem uw/je jas mee naar de eigen zitplaats, de garderobes worden niet 

gebruikt. 

 Er is één toiletgroep open, nabij de gebruikte ruimte. Bij hoge nood kan dit 

toilet gebruikt worden. Bij het toilet hangen aparte hygiëneregels en is 

desinfectiemateriaal aanwezig. 

 We vinden het belangrijk om voldoende te ventileren. Deuren en eventueel 

bovenramen blijven tijdens de bijeenkomst zo veel mogelijk open (afhankelijk 

van de weersomstandigheden) 

 Koffie en thee wordt klaargezet in de ruimte. Pak zelf uw/je eigen kopje met 

eventuele ingrediënten en neem deze mee naar uw/je eigen plaats. Wijs één 

persoon aan die de koffie/thee inschenkt. Na afloop zet iedereen zijn/haar 

eigen kopje op de centrale plek terug. 

 De eerste bezoekers van een ruimte nemen plaats op de meest verre plek 

vanaf de ingang, bij het weggaan verlaat degene die het dichtst bij de deur zit 

als eerste de ruimte. 

 Van iedereen wordt verwacht de ruimte na afloop schoon te maken (tafels, 

stoelleuningen en evt. gebruikte apparatuur). Handig is om ook hiervoor één 

persoon aan te wijzen. 

 Prullenbakken zijn in iedere ruimte aanwezig, iedereen doet daar zijn/haar 

eigen afval in. 

 Deurklinken en toiletten worden door de dienstdoende vrijwilliger gereinigd en 

de vaat wordt weggewerkt.  
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Bijlage 2. Huisregels Kruiskerk  

 

Welkom in de Kruiskerk 
 
Iedere bezoeker dient zich te houden aan het volgende: 

 

 We gebruiken de ingang aan de vijverkant. 

 Kinderen voor de crèche kunnen via de het Mesdagplein worden gebracht; 

ouders dienen buitenom weer via de hoofdingang aan de vijverkant naar de 

kerkzaal te gaan. 

 Bij de ingang staan zuilen met desinfectiemiddel. Reinig daarmee uw/je 

handen.  

 We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers, dus u/je 

bent niet verkouden en heeft geen andere klachten. Bij de deur zal dit - indien 

nodig - gecheckt worden. 

 Houd zowel buiten als binnen 1.5 meter afstand. 

 U/je wacht tot u/je gevraagd wordt naar binnen te komen. 

 Neem uw/je jas mee naar de eigen zitplaats, de garderobes worden niet 

gebruikt. 

 De zondagsbrief ligt binnen klaar om zelf van de stapel te nemen. 

 Er is één toiletgroep open, nabij de gebruikte ruimte. Bij hoge nood kan dit 

toilet gebruikt worden. Bij het toilet hangen aparte hygiëneregels en is 

desinfectiemateriaal aanwezig. 

 We vinden het belangrijk om voldoende te ventileren. Deuren en eventueel 

bovenramen blijven tijdens de bijeenkomst zo veel mogelijk open (afhankelijk 

van de weersomstandigheden). 

 Neem uw/je bevestiging van reservering mee. 
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Bijlage 3. Huisregels Opstandingskerk  

 

Welkom in de Opstandingskerk 
 
Iedere bezoeker dient zich te houden aan het volgende: 

 

 We gebruiken de hoofdingang aan de Prins Bernardlaan. 

 Kinderen voor de crèche kunnen via de achteringang aan de Wilhelminaweg 

gebracht worden; ouders dienen buitenom weer via de hoofdingang aan de 

Wilhelminalaan naar de kerkzaal te gaan. 

 Bij alle ingangen, zowel bij de hoofdingang als bij de ingangen naar het 

zalencomplex, hangt op de deur een poster met de huisregels 

 Bij de ingang staan zuilen met desinfectiemiddel. Reinig daarmee uw/je 

handen.  

 We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers, dus u/je 

bent niet verkouden en heeft geen andere klachten. Bij de deur zal dit - indien 

nodig - gecheckt worden. 

 Houd zowel buiten als binnen 1.5 meter afstand 

 U/je wacht tot u/je gevraagd wordt naar binnen te komen. 

 Neem de jas mee naar de eigen zitplaats, de garderobes worden niet gebruikt. 

 De zondagsbrief ligt binnen klaar om zelf van de stapel te nemen. 

 Er is één toiletgroep open, nabij de gebruikte ruimte. Bij hoge nood kan dit 

toilet gebruikt worden. Bij het toilet hangen aparte hygiëneregels en is 

desinfectiemateriaal aanwezig. 

 We vinden het belangrijk om voldoende te ventileren. Deuren en eventueel 

bovenramen blijven tijdens de bijeenkomst zo veel mogelijk open (afhankelijk 

van de weersomstandigheden) 

 Neem uw/je bevestiging van reservering mee. 

 


