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Gebouw: Weteringkerk, Veluwelaan 20, 1079RA Amsterdam  
Versie:  1.1 
Datum: 17 oktober 2020 
 
Wij volgen het Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten dat is gepubliceerd 
door de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de 
Nederlands Gereformeerde Kerken (zie (www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol).  
Dit gebruiksplan is de eerste update van de uitwerking van dat protocol, gebaseerd op 
templateversie 1.4 van 2 juli 2020. Met de aanvullingen uit de versie 1.5 van 23 september 
2020 was in ons gebruiksplan al rekening gehouden. 
 
De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra 
hier voldoende aanleiding voor is op grond van veranderende regelgeving.  
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2 Doel en functie van dit gebruiksplan  
Dit Gebruiksplan is uitsluitend bedoeld voor gebruik van de Weteringkerk door de NGK 
Amsterdam-Centrum. De eigenaar van het gebouw, de Stichting Weteringkerk Amsterdam, 
heeft ons geïnformeerd dat andere gebruikers hun eigen gebruiksplan hebben. 
 
2.1 Doelstelling in het algemeen 
Met dit gebruiksplan willen we: 
• bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus, zodat de zorg 

het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen; 
• bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed 

doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;  
• volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding 

blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan. 
 

2.2 Functies van dit gebruiksplan 
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde 

controlefase van de coronacrisis;  
2. Op basis van dit plan zullen wij communiceren naar alle betrokkenen binnen en buiten 

onze gemeente; 
3. Dit plan publiceren wij op onze website en het is op papier in ons kerkgebouw aanwezig. 

We zijn hiermee aanspreekbaar door bijvoorbeeld de veiligheidsregio. 

2.3 Fasering 
Sinds augustus 2020 houden wij weer diensten in de Weteringkerk. In de periode augustus en 
september 2020 is de werkzaamheid van de bedachte afspraken wordt getest, waarbij er 
conform de verwachting het aantal aanwezigen is gegroeid in augustus en daarna is 
gestabiliseerd.  
De maand oktober 2020 wordt nu gebruikt om de werking van dit Gebruiksplan te evalueren, 
de eerste aanpassingen in dit gebruiksplan door te voeren, en dit door te geven aan alle 
betrokkenen. 
 
2.4 Algemene afspraken 
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Tegelijkertijd zullen we in het kader 
van onze doelstelling onder 2.1: 
• anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden 

behoren; 
• mensen die koorts hebben, grieperig of verkouden zijn of aan klachten van de bovenste 

luchtwegen lijden dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun 
huishouden;  

• mensen die tot een kwetsbare groep behoren dringend vragen zelf een zorgvuldige 
afweging te maken om wel of niet op de uitnodiging tot samenkomen in te gaan. 

• de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne 
voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid. 

• bevorderen dat rondom de dienst mensen van verschillende huishoudens vermijden om 
elkaar aan te raken. 
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3 Gebruik van het kerkgebouw 
3.1 Alleen voor de NGK Amsterdam-Centrum 
De NGK Amsterdam-Centrum komt in principe op zondagmorgen om 10.00 uur samen in het 
kerkgebouw. Zoals eerder vermeld hebben andere gebruikers van het gebouw hun eigen 
Gebruiksplan.  
 
3.2 Gebruik kerkruimtes  
Het protocol gaat uit van de ‘anderhalve meter’ tussen bezoekers. Het voorafgaand aan de 
coronacrisis gebruikelijke aantal bezoekers van onze eredienst geeft geen aanleiding tot 
maatregelen om het bezoekersaantal te reguleren. Indien en zolang aangescherpte 
maatregelen daar aanleiding toe geven, zal dit echter worden gedaan, zie ook 4.4. 
Dit Gebruiksplan regelt met name het gebruik van de benedenruimte. De bovenruimtes 
bieden voldoende plaats om vergaderingen te houden of andere activiteiten te ontplooien 
(zoals Kindernevendienst, kerkraadsvergadering, tellen van een collecte) met inachtneming 
van de anderhalve meter waar dit nodig is (zie ook 4.2.5). 
 
3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal 
De benedenruimte van het gebouw ziet er als volgt uit: 
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De kerkzaal ziet er als volgt uit, met de min of meer vaste elementen: 
 
 
 
 
In de zaal worden de 
stoelen geplaatst per stuk 
en per twee, en enkele 
malen ook per drie en 
per vier. 
Hiermee geven we ook 
ruimte om als 
huisgenoten samen te 
kunnen zitten. Wie alleen 
of met z’n tweeën komt, 
gaat daarom liever niet 
op een rijtje van drie of 
vier zitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit kan er zo uitzien: 
 

 
 
Hiermee worden circa 50 stoelen neergezet, wat voor de verwachte opkomst ruim 
voldoende zal zijn. 
De koster (of kosters) zet de stoelen de avond tevoren klaar. Eventuele verplaatsing van 
stoelen mag alleen door of in overleg met de koster of iemand van de Welkomstdienst (zie 
4.3.1) gedaan worden. 
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4 Concrete uitwerking  
4.1 Gerelateerd aan het gebouw 
 
4.1.1 Ontvangst en Routing 
• Om ca. 9.40 uur zet de koster de buitendeuren en de deuren naar de kerkzaal open om 

contactbesmetting via de deuren en deurklinken te vermijden. 
•  Bij binnenkomst van bezoekers vraagt de 

Welkomstdienst (zie plattegrond voor hun 
plaats, “W”) naar het bestaan van koorts, 
grieperigheid of verkoudheid en/of klachten 
van de bovenste luchtweg. Mochten 
onverhoopt klachten bij bezoekers bestaan 
(in weerwil van het onder 2.4 gemelde), dan 
zal de Welkomstdienst dringend verzoeken 
om de kerk niet binnen te gaan. 

• Naast elke persoon van de Welkomstdienst 
staat een tafel met materiaal om de handen 
te desinfecteren.  

• Er staat een garderobestandaard in de 
ruimte tussen de deur en de kerkzaal, 
waardoor de bezoekers de kerk betreden. 
Deze blijft daar staan voor andere gebruikers 
van het gebouw. Het is de bedoeling dat 
jassen niet worden opgehangen, maar 
meegenomen worden de kerk in. 

• Na binnenkomst van de kerkzaal lopen 
bezoekers naar vrije plaatsen en gaan zitten.  

• Voor gasten ligt er op een van de tafels een 
gastenboek waarin zij hun naam en adres kunnen achterlaten. De Welkomstdienst zal 
hierop aandringen. De gegevens hieruit zullen steeds na drie weken worden vernietigd.  

 
4.1.2 Na de kerkdienst 
• Bij het verlaten van de kerkzaal gaan de bezoekers langs dezelfde weg terug als ze 

gekomen zijn. Bezoekers die op de stoelen het dichtst bij de uitgang zitten gaan het eerst.  
• Vanuit de ruimte achter de kerkzaal (waar de ongebruikte garderobe staat) gaan de 

bezoekers in principe direct naar buiten. Het is ook mogelijk naar de andere zijzaal te 
gaan om daar na te praten, en nadat de kerkzaal leeg is, kan ook deze gebruikt worden 
voor napraten.  

• De ouderling van dienst zal bij de mededelingen vragen om het binnen napraten te 
beperken, en als dit wel gebeurt de anderhalvemeter-afstand voortdurend te 
respecteren. Ook bij buiten napraten moeten bezoekers de anderhalvemeter-afstand in 
acht nemen.  

• De Welkomstdienst zal bezoekers zo nodig op het in acht nemen van de anderhalve 
meter aanspreken. 

 
4.1.3 Buiten koffiedrinken 
• Alleen als het weer het toelaat zal na afloop van de dienst koffie, thee of limonade op 

tafels worden klaargezet om die buiten het gebouw te nuttigen. Er wordt 
wegwerpmateriaal gebruikt. 
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• Voor en tijdens de dienst is er geen gelegenheid tot gezamenlijk gebruik van koffie of 
thee. 

• Indien er verscherpte maatregelen vanuit de overheid van toepassing zijn wordt er geen 
koffie et cetera geserveerd. 

 
4.1.4 Toiletgebruik  
Bezoekers wordt gevraagd zo mogelijk thuis naar het toilet te gaan en het toiletgebruik in de 
kerk zo mogelijk te vermijden. In de toiletruimte is schoonmaakmateriaal beschikbaar om na 
gebruik de deurklink en de kraan te reinigen, wat na elk bezoek dient te gebeuren. 
 
4.1.5 Reinigen en ventileren 
De koster zorgt ervoor dat de kerkruimtes voor de komst van de bezoekers voldoende 
worden geventileerd. Ook zorgt hij dat materialen waarmee bezoekers en uitvoerenden in 
de dienst (voorganger, ouderling van dienst, lezer, begeleider) in aanraking komen vooraf 
worden gereinigd. 

Tijdens de dienst zal de kerk ook in enige mate worden geventileerd, bijvoorbeeld door 
kiepramen open te zetten. 

 
4.2 Tijdens de eredienst 
 
4.2.1 Zang en muziek 
• Maximaal drie leden van de gemeente zullen op het podium, op meer dan twee meter 

afstand van de dichtstbijzijnde stoelen en met behulp van akoestische versterking, zingen. 
De gemeente zingt niet mee, en kan hooguit meeneuriën. 

• De liturgie is aangepast en kent minder en kortere zangmomenten dan gebruikelijk. 
• De muzikale begeleiding gebeurt zonder blaasinstrumenten. De begeleiding zit als 

gebruikelijk op het zijpodium. Bij meer dan een begeleider (uit verschillende huishoudens) 
nemen zij onderling de anderhalve meter afstand in acht. 

 
4.2.2 Collecteren 
• Voor de collecte staat een schaal gereed bij het uitgaan van de kerkdienst. De 

bezoekers wordt gevraagd om hun gift zodanig voor te bereiden dat dit niet tot 
opstoppingen leidt. 

• Bijdragen aan de collecte blijft ook mogelijk door zelf geld over te maken naar het 
betreffende rekeningnummer (staat in elke De Weg). 

 
4.2.3 Viering van de Maaltijd van de Heer 
• Bij de viering van de Maaltijd van de Heer blijven de bezoekers op hun plaatsen zitten. 
• De diaconie zal de schalen met stukjes brood en dienbladen met wegwerpbekertjes voor 

individueel gebruik met druivensap aan de deelnemers voorhouden.  
 
4.2.4 Uitzondering voor de voorganger op de anderhalvemeter  
De voorganger mag bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder de anderhalve 
meter afstand te handhaven, te weten bij dopen, bevestiging van ambtsdragers, 
huwelijksbevestiging, inzegening bij belijdenis en ziekenzalving.  
 
4.2.5 Kindernevendienst en crèche 
• De leiding van de Kindernevendienst (KND) organiseert deze naar eigen inzicht.  
• De leiding van de crèche organiseert deze naar eigen inzicht. 
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NB:  
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen anderhalve meter 
afstand te houden.  
Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. De 
anderhalve meter tussen de jongere en volwassenen blijft wel van kracht. 
 

 

4.3 Rondom de eredienst 
 
4.3.1 Welkomstdienst 
• De Welkomstdienst ziet toe op de uitvoering van de getroffen maatregelen naar hun 

bedoeling.  
• Leden van de welkomstdienst dragen een gekleurd hesje (bijv. geel) voor de 

herkenbaarheid.  
• Wie welkomstdienst heeft moet ervoor zorgen geen andere taken op die zondag te 

hebben, zodat de aandacht volledig aan deze taak gegeven kan worden. 
 

4.3.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger 
• Kerkraad en voorganger gaan als gebruikelijk voor de dienst naar boven voor 

ontmoeting in de consistorie. 
• In geval van een voorganger van buitenaf kan de koster vooraf voor koffie zorgen. 
• Bij begin en eind van de dienst geeft de ouderling van dienst geen hand aan de 

voorganger, en kan dit handgeven door bijvoorbeeld een hoofdknik vervangen. 
 
4.3.3 Techniek 
Zo mogelijk wordt van de dienst een video-opname gemaakt die later via Youtube wordt 
uitgezonden. Degene die de opname maakt houdt rekening met de getroffen maatregelen. 
 
Daarnaast zorgt de koster altijd voor een geluidsopname. 
 
 
4.4 Aanmelding vooraf 
• Indien en voor zo lang als door het afkondigen van verscherpte maatregelen het 

maximaal toegelaten aantal bezoekers lager ligt dan wij normaalgesproken verwachten, 
zal aan de gemeente worden gevraagd om deelname aan de kerkdienst vooraf aan te 
melden.  

• Indien er te veel aanmeldingen zijn, zal aan de laatst aangemelde personen verteld 
worden dat zij helaas niet kunnen komen.  

• De kerkraad beslist over de aanmeldprocedure. 
• Bij het bepalen van het aantal bezoekers, hoeven “betrokkenen bij de dienst” niet 

meegeteld te worden (o.a. voorganger, ouderling van dienst, koster, filmer, begeleider, 
zangers, welkomstdienst, diaconie in geval van Maaltijd van de Heer).  

• Bij het bepalen van het maximum zal rekening gehouden worden met een beperkt 
aantal mogelijke gasten.  

• De Welkomstdienst krijgt een lijst met de aangemelde personen en ziet toe op het 
toelaten van de aangemelde personen. 
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4.5 Tijdsschema 
Voor elke dienst geldt het volgende tijdsschema: 
 

Wanneer Wat Wie 
 Zaterdag  
Avond  Ramen in de kerkzaal staan open om te 

ventileren. 
Stoelen en tafels (bij de ingang) klaarzetten. 
Stoelen, tafels, toiletten en deuren reinigen. 
Als de koster klaar is worden de ramen weer 
gesloten. 

Koster 

 Zondag  
9:00u Deuren van het gebouw open om te ventileren Koster 
9:30u Welkomstdienst aanwezig. Laatste controle op 

de voorbereidingen.  
Klaarzetten desinfectiemateriaal. 

Welkomstdienst 
 

9:40u Deuren openen voor ongestoorde toe- en 
doorgang 

Koster 

10:00u Aanvang dienst  
11:00u Afsluiting dienst  
 Bij goed weer: koffie enz. schenken en op tafels 

zetten, om mee te nemen naar buiten! 
Welkomstdienst 

Na afloop Stoelen, tafels, toiletten en deuren reinigen Koster 
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5 Besluitvorming en communicatie 
5.1 Besluitvorming  
Dit Gebruiksplan en updates hiervan komt tot stand door bijdragen van verschillende 
gemeenteleden. 
De Kerkraad stel het Gebruiksplan vast. Dit gebeurt in een kerkraadsvergadering of buiten 
vergadering via e-mail.  
 
5.2 Communicatie 
Als het Gebruiksplan is vastgesteld stuurt de kerkraad dit naar alle gemeenteleden die hij via 
e-mail kan bereiken. Ook als er een gewijzigde versie wordt vastgesteld, wordt dit aan de 
gemeenteleden toegestuurd.  
 
In de begeleidende tekst wijst de kerkraad nog eens op  
• het uitnodigingsbeleid  
• de noodzaak om de anderhalve meter afstand in acht te nemen 
• de regeling omtrent de zang tijdens de kerkdienst 
• het toiletgebruik 
• de taak van de Welkomstdienst en dus de noodzaak om zijn aanwijzingen op te volgen. 
 
De onderwerpen die na afloop van de dienst belangrijk zijn kunnen bij de mededelingen 
herhaald worden, als na verloop van tijd blijkt dat dat nuttig is. 
 
In het kerkgebouw zal het Gebruiksplan op papier ter inzage liggen. 
 
Het Gebruiksplan zal op de website van de NGK Amsterdam-C beschikbaar zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie Datum Toelichting 
0.1 15-07-2020 Eerste concept voor meelezers. 
0.2 17-07-2020 Feedback verwerkt, ter goedkeuring naar de kerkraad. 
1.0 23-07-2020 Met enkele kleine wijzigingen vanuit de kerkraad vastgesteld. 
1.1 17-10-2020 Feedback en verscherpte maatregelen verwerkt. Door kerkraad vastgesteld. 
   

 


