
Gebruikersplan Resound Church ParkCity 
  

Gemeente: Resound Church ParkCity 
Betreft gebouw: Scheasbergerweg 136 
Versie: 1.2 
Datum: 26-06-2020 

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 
gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
daarvan.  

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld 
zodra hier aanleiding voor is. 

versie 1.0 (20 mei 2020) 
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2. doel en functie van dit gebruiksplan  

2.1. doelstelling in het algemeen 
Met dit gebruiksplan willen we: 

● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er 
een vaccin is, 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. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van 

samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren; 
3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen 

binnen en buiten onze gemeente; 
4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw 

aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de 
veiligheidsregio. 

2.3. fasering 
● Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 

personen (exclusief ‘medewerkers’) gehouden worden. We gebruiken deze 
periode als oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen; 

● Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 
personen (exclusief ‘medewerkers’) in het gebouw. 

2.4. algemene afspraken 
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het 
kader van onze doelstelling: 
● anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde 

huishouden behoren;
● mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, 

samen met anderen uit hun huishouden; 
● de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing 

en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het 
RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;

● op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren 
en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan 
regelmatig  actualiseren.
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3. gebruik van het kerkgebouw 

3.1. meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag  
Wij houden 1 dienst op de zondag. 

3.1.1. aanvangstijden van de dienst 
Wij beginnen met de dienst om 11.00u  

3.2. gebruik kerkzalen  

3.2.1. plaatsing in de kerkzaal 
Onze kerkzaal is felexibel in te richten met koppelbare stoelen 
Verdere vaste punten is het podium waar de muziekanten staan en de plek achter in de 
kerk waar het multimedia team zit.  

3.2.2. capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 
Onze capaciteit in de kerkzaal is maximaal 30 personen dan kunnen er in het 
gedeelte bij de koffiebar nog 4 personen zitten. Deze situatie zal hetzelfde 
blijven zolang er een anderhalve meter situatie is. 

3.2.3. zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  
De normale capaciteit is 140 zitplaatsen en de aangepaste situatie is 36 zitplaatsen 
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3.2.4. Routing 
Gasten komen via de Spoordamstraat binnen en verlaten die ook aan deze kant.

binnenkomst van kerk en kerkzaal 
● De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven 

aan te raken.
● In de ontvangsthal is een desinfectie dispenser  
● We gebruiken geen garderobe
● Gasten worden door iemand van het welkomstteam naar de plaats gebracht vis 

het brede gangpad. 

verlaten van de kerk 
● Aan het einde van de dienst worden de mensen door coordinator rij per rij 

gevraagd weg te gaan. 
● iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten.

3.2.2. Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 
Bij binnenkomst worden de kerkgangers begeleid naar binnen zodat dat er geen groepsvorming 
kan ontstaan in de hal.
Bij het koffiegedeelte is het niet de bedoeling dat daar mensen gaan staan. 
Er zullen dan ook geen statafels geplaatst gaan worden. 

3.2.3. garderobe 
We gebruiken geen garderobe 

3.2.4. parkeren 
Parkeren kan op de parkeerplaats voor het gebouw  

3.2.5. toiletgebruik  
Toilet word in uiterlijke noodzaak gebruikt. Dat door 1 persoon tegelijk. Na ieder persoon wordt 
de toilet gereinigd met de daarvoor aangegeven middelen.
Dit is ook op iedere deur aangegeven. 

3.2.6. reinigen en ventileren 
Reinigen van de kerk word woensdag uitgebreid gedaan. Zondag wordt er door het 
welkomstram en de coördinator gezorgd voor reiniging. Op de vrijdag word na afloop 
het Helpcenter door de medewerkers gereinigd. Op vrijdag, woensdag en zondag zal er 
ook geventileerd worden door aan beide zijde van het gebouw de deuren open te zetten 
en aan 1 kant 2 ramen. Verder zal de lucht afzuiging gedurende de hele week blijven 
aanstaan. Zaterdag zal er, als er jeugd is geweest, worden gereinigd en ontsmet.Verder 
is er desinfectie en scchoonmaakschema gemaakt voor de zaal en het multimedia team. 
Deze zal na een activiteit worden afgetekend. 

3.2. gerelateerd aan de samenkomst 

3.2.1. Gebruik van de sacramenten 
……. 

Avondmaal 
Gaan proberen daar voorverpakte cups voor aan te schaffen. 

Doop 
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Beschrijf hier welke keuzes uw gemeente maakt rond de viering van de Heilige Doop.  

3.2.2. Zang en muziek 
Wij hebben een worship team die elke dienst muziek ter gehore geeft. Dit team bestaat 
uit 3 tot 5 personen. 
Er is ook een multimedia team aanwezig deze zitten tijdens de dienst op de daarvoor 
bestemde plaatsen.  
Dit team bestaat uit maximaal 5 personen. 

3.2.3. Collecteren 
Wij maken gebruik van Givt app. 

3.2.4. Koffiedrinken en ontmoeting 
Koffie en thee wordt totdat de 1,5 meter regel van kracht is niet geschonken 
3.2.5. Kinderoppas en kinderwerk 
De crèche zal niet in gebruik zijn.
Eventueel kinderwerk zal plaatsvinden in het woonhuis.
De in het kerkgebouw geldende regels wat betreft schoonmaak en reiniging zijn daar ook van 
toepassing. 

3.3. Uitnodigingsbeleid 
Hier beschrijven hoe het uitnodigingsbeleid vorm krijgt. Denk aan: 

● gemeenteleden;
● relaties van gemeenteleden (bijv. familie die op bezoek is, maar ook 

terugkerende bezoekers);
● gasten. 

Hoe nodigt u deze verschillende groepen uit?  
Per wijk? Hoe ziet het rooster eruit? 
Hoe moeten mensen zich vervolgens aanmelden? Hoe weet u wie er gaat komen?  
Denk aan gasten die u regelmatig mag verwelkomen. Wanneer zijn zij welkom? Hoe 
horen zij dat? 
Hoe communiceert u dit met gemeenteleden? 
Wie is het centrale coördinatiepunt hiervoor?  
Laat het welkomstteam de bekende RIVM-vragen stellen: bent u verkouden, hebt u 
koorts… etc. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden. 

3.3.1. Ouderen en kwetsbare mensen 
Met de ouderen en kwetsbare mensen gaan we extra voorzichtig om. Daarbij adviseren 
wij toch om thuis te blijven. Bij binnenkomst krijgt deze doelgroep voorrang op de 
anderen om onnodig wachten bij de ingang te vermijden. 

3.4. taakomschrijvingen 

3.4.1. coördinatoren en gastheer/ gastvrouw 
De coördinatoren zijn herkenbaar aan hun rode vest  
1 van hun staat bij de deur van de entree en vraagt naar de gezondheid van de gasten. 
1 van hun staan bij de klapdeuren in de hal en zorgt dat iedereen gepaste afstand houd. 
Verder controleert die of de personen gereserveerd hebben en draagt deze over aan de 
gastheer/gastvrouw die de personen naar hun stoel brengt. 
Verder letten de coördinatoren op het naleven van de regels en spreken de aanwezigen 
er op aan als er er iets niet gaat volgens deze regels. 
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De gastheer/gastvrouw ondersteund de coördinatoren en let op dat de regels binnen in 
de zaal worden nageleefd door de gasten. 

4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 
● Een voorganger en echtgenoot, 4 personen als oudsten, 2 coördinatoren en 2 

leden van welkomstteam /gast vrouw of heer zullen standaard aanwezig zijn 

3.4.3. techniek 
Aangeven hoe de techniek wordt georganiseerd. Denk aan: 

● Het multi media team zal op hun eigen plek om anderhalve meter gaan zitten  
● In het kantoor zal ook een zitplaats worden gemaakt. 
● Het hele team is op de hoogte van alle regels.  
● Het multi media team zal zorgen dat de technische apparatuur wordt ontsmet, 

zoals mengpaneel, microfoons en standaards, laptops, computers, toetsen 
borden en de werkplekken. 

3.4.4. muzikanten 
De muziekanten zitten op het podium. Bij niet spelen zullen zij of in de zaal of in de 
gebedsruimte plaatsnemen. Na afloop zullen zij zelf zorgdragen voor de reiniging 
daarvan en van de instrumenten en gebruikte apparatuur.  
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3.5. tijdschema 
Noteer hier het schema van acties voor de voorbereiding van een dienst. 
Tevens ook de acties na afsluiting van de dienst. 

wanneer wat wie

Vrijdag en woensdag

avond ramen in de kerkzaal staan open om te 
ventileren

Woensdag :schoonmaak 
Vrijdag: Helpcenter 

zondag

zondag 9:30 deuren van het gebouw open  
Ventileren

Coördinator

toiletten en deurklinken reinigen

10.30u gastheren/vrouwen aanwezig 
banners klaarzetten

gastheren/vrouwen

9.30u techniek aanwezig

9:00u muziekteam aanwezig

11.00u aanvang dienst

12.15u afsluiting dienst

ventileren

reinigen: 
- stoelen en tafels 
- toiletten en deurklinken reinigen

Coördinator en 
welkomstteam

reinigen mengtafel, microfoons, laptop techniekteam

zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 
open

Coördinator

Zaterdag Reinigen en ontsmetten Jeugd
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5.besluitvorming en communicatie 
5.1. Besluitvorming  
De voorganger en de oudsten zullen in overleg de besluiten nemen.  

5.2. Communicatie 
De communicatie zal via sociale media mailing en mondeling kenbaar worden gemaakt aan de 
gemeenteleden. 
Verder zijn er duidelijke aanwijzingen geplaatst op cruciale plekken in de kerk 

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
● Volg de aangewezen looproutes.
● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
● Volg de aanwijzingen op van coördinatoren. 
● Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
● Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

6.overigebijeenkomsten, 
vergaderingen en bezoekwerk 

6.1. Overige bijeenkomsten en vergaderingen 
Vrijdag is er voedseluitgifte van het Helpcenter waar ook de Resound regels van 
toepassing zijn. 
Zaterdag avond zal de jeugd aanwezig zijn. Zij zijn op de hoogte van de regels.  

6.2. Bezoekwerk 
Beschrijf hier hoe het bezoekwerk van de gemeente is geregeld. 
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