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Gebruiksplan Huwelijk Dorpskerk Bodegraven en Bethlehemkerk Nieuwerbrug 
 
Versie 1.3      Datum: 20 oktober 2020 
 
Dit gebruiksplan is een advies naar de kerkenraden van wijk 1 & 2 en het CHM en geactualiseerd op 
19 oktober 2020. Alle maatregelen zijn gebaseerd op en ondergeschikt aan de maatregelen en 
adviezen van het RIVM. Indien er wijzigingen zijn in dit beleid wordt dit document aangepast. 

1. De	Huwelijksdienst	
De huwelijksdienst vindt plaats op het afgesproken tijdstip. De huwelijksdienst kan ook digitaal 
uitgezonden worden. 
 
Aanwezig is de dienstdoende predikant en een deel van de kerkenraad van de wijk die voor de 
betreffende dienst is ingeroosterd. 
 
De ouderling van dienst brengt de predikant naar kansel en wenst hem de zegen toe door een 
hoofdknik, dit gebeurt ook aan het eind van de dienst als de predikant van de kansel komt, er wordt 
geen hand gegeven. 
 
Verder kunnen aanwezig zijn de koster, organist, het beamteam, voorzangers en de 
ceremoniemeester, dit is afhankelijk hoe de dienst is vormgegeven. 
 
Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe, jassen worden meegenomen de kerkzaal in. 
 

1.1 Coördinatoren		
De ceremoniemeester draagt zorg voor het benoemen van minimaal drie coördinatoren. De 
coördinatoren moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door het dragen van een opvallend 
hesje. 
 
Eén coördinator fungeert als deurwacht. De deurwacht vangt de bezoekers op, ziet toe op 1,5 m 
afstand, informeert naar gezondheidsklachten (conform richtlijnen RIVM), wijst op het gebruik van 
desinfecterende handgel, let erop dat de garderobe niet wordt gebruikt en geeft uitleg over de verdere 
gang van zaken. De 2 andere coördinatoren begeleiden de bezoekers naar de zitplaatsen. 
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. De coördinatoren zijn ook verantwoordelijk voor het op een 
ordelijk wijze uitgaan van de kerk waarbij gelet wordt op het 1,5 m afstand houden. 
 
Gezondheidsklachten conform richtlijnen RIVM zijn verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling verlies van reuk 
en/of smaak (zonder neusverstopping). Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden. 
 
De koster en de coördinatoren dragen mondmaskers indien ze niet zitten. 
 

1.2 Bezoek	wel/niet	toegestaan	
Conform RIVM-advies worden risicogroepen en mensen ouder dan 70 geadviseerd thuis te blijven. 
Deze zullen echter niet worden tegengehouden, we adviseren mensen hun eigen 
verantwoordelijkheid daarin te nemen. 
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1.3 Wie	mag	er	naar	de	kerk	
Er mogen maximaal 30 bezoekers in de kerk aanwezig zijn met vooraanmelding en borging van 1,5 
meter afstand. Er mogen daarnaast de volgende medewerkers aanwezig zijn: voorganger, de 
dienstdoende kerkenraad, organist, koster, technici (voor de online kerkdiensten) en twee zangers. 
 

1.4 Zitplan	en	looproutes	
Bodegraven 
Bezoekers komen binnen via de toreningang. Voor de dienst staan de deuren open, zodat de 
deurklinken niet hoeven worden aangeraakt. Bezoekers met rollator of rolstoel kunnen via de 
zijingang naar binnen. 
 
Zitplaatsen en looproutes voor ingaan en uitgaan van de kerk zijn op een plattegrond weergegeven, 
zie bijlage 1. Om 1,5 m te waarborgen worden de zitplaatsen duidelijk gemarkeerd. Huisgenoten 
mogen bij elkaar zitten. Onder een huishouden verstaat het RIVM echtgenoten, geregistreerde 
partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres 
wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet één huishouden. 
 
In de kerkzaal worden de banken en stoelen van voren naar achteren gevuld op instructie van de 
coördinatoren. Bij het uitgaan van de kerk geven de coördinatoren aan welke rijen als eerste de 
kerkzaal kunnen verlaten. Ook geven de coördinatoren daarbij de looproute aan. De banken en 
stoelen lopen van achteren naar voren uit leeg. Bij de ingang en de 3 uitgangen staan flacons met 
desinfecterende handgel. 
 
Nieuwerbrug 
Bezoekers van de dienst maken bij binnenkomst gebruik van de hoofdingang, de ouders die kinderen 
naar de oppas brengen maken gebruik van rechter achteringang. Het verlaten van de dienst vindt 
plaats via de uitgang naast de consistorie, dit alles om tegengesteld verkeer te voorkomen. 
 
Uitleg van looproutes in de kerkzaal, zie bijlage 2. 
 

1.5 Ontmoeting	na	afloop	
Feliciteren is in het kerkgebouw niet toegestaan. 
 
Na afloop van de dienst wordt u verzocht om buiten de richtlijnen van het RIVM te volgen. Die vragen 
ons om 1,5 meter afstand te houden en in groepsverband met maximaal 4 personen of 1 huishouden 
bij elkaar te staan. 
 

1.6 Gebruik	toiletten	
De toiletten zijn gesloten. Alleen in noodgeval kan gebruik worden gemaakt van het toilet. Gebruikers 
kunnen zich hiervoor melden bij de koster. 
 

1.7 Contactberoepen	
Dominees worden aangemerkt als contactberoep conform vermelding op www.protestantsekerk.nl 
(https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/vanaf-1-juni-meer-nabijheid-bij-bepaalde-liturgische-
handelingen-mogelijk/). 
 

2. De	kerkzaal	
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2.1 Inrichting	en	gebruik		
• Er wordt rekening gehouden met het maximaal aantal mensen dat aanwezig mag/kan zijn 
• Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden 
• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten 
• Voor iedere bezoeker dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten, dit wordt aangeven door de 

coördinatoren 
• Op de zitplaatsen wordt duidelijk aangeven waar men wel en niet kan gaan zitten 
• Aan de hand van een looproute wordt aangeven hoe de kerkzaal moet worden verlaten 
• Niet in gebruik zijnde ruimtes worden waar mogelijk afgesloten 
• De kerkzaal zal voor de dienst en na afloop van de dienst goed worden geventileerd door 

deuren en ramen open te zetten 
 

2.2 Muziek	&	zang	
Door de bezoekers wordt niet gezongen. Wel mogen er zijn twee zangers aanwezig zijn, die met het 
gezicht naar de predikant staan. Hierbij is voldoende afstand gewaarborgd. 
 

2.3 Kinderopvang	
Er is geen mogelijkheid voor kinderopvang tijdens de huwelijksdienst. 

 
2.4 Collectes	

Bij de afkondigingen zal voor de collectes worden gevraagd gebruik te maken van de collectedoos.	
 

3. Reinigingsplan	
Bij binnenkomst kerk staat in de hal staat een tafel met desinfectiemiddel. Elke bezoeker wordt 
geacht zijn/haar handen schoon te maken. (Op aanwijzing van de coördinatoren). 
 
Na de dienst worden de volgende onderdelen schoongemaakt  

• Preekstoel, (leuningen, katheder en microfoon) 
• Katheder 
• Zitplaatsen 
• Lessenaars/muziekstandaards 
• Microfoons 
• Deurkrukken en toiletten 
• Bij het orgel worden speeltafel en registerknoppen door de organist gereinigd 
• Tafels in de vergaderruimtes (Nieuwerbrug) 

 
In alle ruimtes is handdesinfectie middel aanwezig. 
 
Het gebruik van tafelkleden waar mogelijk vermijden, lege tafels zijn eenvoudiger te ontsmetten. 
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Bijlage 1 

Plattegrond Dorpskerk zitplaatsen en looptroutes: 
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Bijlage 2: 
 
Plattegrond kerkzaal Bethlehemkerk: 
 
Kernpunten: 
 

• Looproute richting vanuit de hoofdingang 
• Linkerzijde middenschip afsluiten om kruisende bewegingen te voorkomen 
• Kerkzaal verlaten via uitgang naast de diakenenbank 
• Garderobe afgesloten 
• Telkens 1 bank tussenruimte 
• Max. aantal personen 46  (zijbanken 14x2), (middenschip 4x3, 3x2, ivm 1,5m) 

 

                                         


