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Gebruiksplan voor het kerkgebouw 
 

1.   Inleiding 

Op 20 mei is door het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap het protocol ‘kerkelijk leven op 

anderhalve meter' van de Nederlandse bisschoppen gepubliceerd. Het bestaat uit drie delen, 

bestemd voor de gelovigen, de bedienaren (inclusief de kosters), en het protocol kerkgebouwen. 

Per 1 juli geldt dat maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn bij kerkelijke vieringen, exclusief 

bedienaren, met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM. 

In het deelprotocol kerkgebouwen wordt verzocht om een gebruiksplan voor het kerkgebouw samen 

te stellen, als aanvulling op de protocollen en passend bij het kerkgebouw en het specifieke karakter 

van de locatie. De locaties kenmerken zich door geloofsgemeenschappen met relatief veel ouderen 

behorend tot risicogroepen. In de richtlijnen van het RIVM, waar de bisschoppen naar verwijzen, 

wordt de risicogroep omschreven als de groep mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek 

te worden van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dit zijn de groep mensen van 70 jaar en 

ouder, en de groep volwassenen  met een onderliggende aandoening, waarvan een achttal 

omschreven worden. 

 

1.1  Risicogroepen 

Het RIVM adviseert risicogroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven, en zeker anderen met COVID-

19 klachten te mijden. En uiteraard om de algemene maatregelen, zoals houdt 1,5 meter afstand en 

goede hygiënemaatregelen, strikt te volgen. 

De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen “zorgvuldig te werk te 

gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen.”  

De bisschoppen “willen gelovigen in de risicogroepen beschermen”.  Met deze intentie is dit 

gebruiksplan geschreven, waarbij de nadruk ligt op preventie van besmetting met het COVID-19 virus 

bij risicogroepen. 

 

1.2  Uitgangspunten 

Het uitgangpunt voor het gebruiksplan voor het kerkgebouw in Vierakker is daarom specifiek gericht 

op de zorg voor een veilige omgeving voor kwetsbare gelovigen, met zorgvuldige aandacht voor drie 

essentiële onderdelen:  

1. een gezondheidscheck zoals voorgeschreven door het RIVM. 

2. hygiënemaatregelen (zie deze handleiding en de handleiding voor gelovigen bijlage 1) 

3. afstand houden (zie deze handleiding en het zitplaatsenoverzicht op bijlage 2) 
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2.   Het gebruiksplan 

Het gebruiksplan is van toepassing op openbare kerkelijke vieringen op de zaterdagmiddag om 17.00 

uur en zondagochtend om 10.00 uur. Voor het samenstellen van dit gebruiksplan zijn de protocollen 

en aanwijzingen van de Nederlandse bisschoppen toegepast. Ieder die besluit om het kerkgebouw te 

bezoeken is zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. 

 

2.1  Aantal deelnemers aan de eucharistie viering 

Per 1 juli 2020 is er geen maximum aantal personen.  

In het kerkgebouw is plaats voor 75 personen, inclusief reserveplaatsen.  

 

3.   Benodigdheden: 

- Twee hygiëne voorzieningen voor de ingang en voor de communie. 

- Mondkappen voor situaties waarin de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden. 

bijvoorbeeld bij de registratie van kerkgangers in het voorportaal. 

- Communiescherm (zo mogelijk op verrijdbare tafel) voor de communie uitreiking. 

- Hostie-tang is door de parochie aangeschaft. 

- Per vieringen in het weekend papieren weekmissaaltjes / liturgieboekjes. 

De GVL bundels worden niet gebruikt. 

- Devotiekaarsen bij Mariabeeld. 

- Achterin de kerk staat een tafel met collectemanden 

- Handdesinfectans voor de communie te gebruiken door de bedienaar.  

- Desinfectans: Bio Alcoholspray voor lessenaar. 

- Handdesinfectans: Alcoholgel 70% Bio, handdoek. 

- Schoonmaakmiddelen, desinfectans voor lessenaar, water/zeepoplossing voor het 

communiescherm en de kerkbanken. 

 

3.1  Inrichting van het kerkgebouw 

Het gebouw wordt voorzien van gemarkeerde looproutes.  

De zitplaatsen van het middenschip worden ingedeeld met 1,5 meter afstand; dit houdt in dat vanaf 

het middenpad de eerste zitplaatsen niet gebruikt worden, de tweede wel; de tussenruimten van de 

te gebruiken zitplaatsen zijn twee lege zitplaatsen. De kerkbanken zijn van voren naar achteren 

afwisselend leeg, huisgenoten mogen naast elkaar zitten.  

 

3.2  Ventileren van het kerkgebouw 

Het kerkgebouw wordt een half uur voor, en een half uur na de viering, geventileerd. Zowel deuren 

als ramen openzetten. 

 

4.   Procedure aanmelding 

Parochianen moeten zich van tevoren aanmelden om in een viering aanwezig te kunnen zijn. Per 

huishouden/samenlevingsvorm/gezin zijn per viering meerdere plaatsen te reserveren. 

De aanmelding per viering kan bij de kosteres, mevrouw Tijssen, per telefoon: 0575-441286 of 0575-

441743. 
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Aanmelding voor meerdere vieringen tegelijk is niet mogelijk. 

Uiterlijk vrijdagmiddag voor de zaterdagviering en zaterdag, 12.00 uur voor de zondagviering , 

worden de aanmeldingen per binnengekomen telefoon verwerkt.  

De aanmelding wordt genoteerd in een spreadsheet die de plaatsaanwijzer aan de kerkdeur 

hanteert. 

 

5.   Procedure entree en placeren kerkgangers 

A De kerkgangers worden geacht de procedureregels over kerkgang in Coronatijd te kennen, zo  

 nodig wordt een instructieblad protocol voor gelovigen meegegeven. 

 Reserveringen worden gecontroleerd, en gevraagd wordt naar bijzonderheden. 

B Bij entree van de hal wordt de kerkganger(s), door plaatsaanwijzer #1 gevraagd naar corona  

 gerelateerde klachten waarbij de RIVM vragenlijst gebruikt wordt: 

 - heeft/had u een of meerdere klachten de afgelopen 24 uur? 

 - hoesten 

 - neusverkoudheid 

 - koorts van 38 °C of hoger 

- benauwdheidsklachten 

- verlies van reuk of smaak 

- heeft u een huisgenoot met corona of herstellend van corona 

C De kerkganger wordt gevraagd de handen te reinigen met desinfectans. 

D De kerkganger wordt gevraagd de kerk te betreden en te wachten bij de binnendeur.  

E Voorlopig wordt er geen gebruik gemaakt van de GvL-bundels. Tijdelijk zal een papieren 

liturgieboekje worden gebruikt, voor éénmalig gebruik per zondagdienst). 

F Op aanwijzing van plaatsaanwijzer #2 loopt de kerkganger via het zijpad naar de hem/haar 

toegewezen bank en zitplaats.  

NB: echtparen en inwonende gezinsleden hoeven geen 1,5 m afstand te houden.  

 

6.   Procedure ter communie gaan: 

A De voorganger legt kort uit welke procedure gevolgd moet worden. 

B Een van de plaatsaanwijzers zet het communiescherm op de juiste plek. 

C: De cantor en de organist en de koster worden als eerste gelegenheid gegeven ter communie  

 te gaan.  

D bij aanvang van de Communie uitreiking volgen de kerkgangers de aanwijzingen van de  

 plaatsaanwijzer #3, die de mensen uitnodigt uit de bank te komen. 

E Iedere kerkganger moet kerkbank verlaten en de gang naar voren maken ook al wenst hij/zij  

 niet de communie te ontvangen. In dat geval houdt hij/zij de handen gevouwen en gaat de  

 handen niet desinfecteren. 

F Wie ter communie wil desinfecteert de handen bij de hygiëneplek met desinfectans en  

 ontvangt de hostie in de hand bij de voorganger (de voorganger staat achter een scherm). 

G Wie NIET ter communie wil wacht in de rij totdat de voorgaande kerkganger die WEL ter  

 communie gaat, en naar zijn/haar zitplaats teruggaat en sluit daarbij, op anderhalve meter,  

 aan. Zo komt ieder weer op zijn/haar eigen zitplaats terug. 

H Als er mensen aanwezig zijn die slecht ter been zijn, wordt voor de dienst met de voorganger  

 overlegd over de handelswijze. 
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7.   Procedure verlaten van de kerk: 

A Bij de mededelingen aan het einde van de dienst legt de voorganger of lector de procedure  

 uit voor het verlaten van de kerk. 

B: Na afloop van de viering blijven de kerkgangers rustig op hun plaats zitten. 

C: Op aanwijzing van plaatsaanwijzer # 2 verlaten zij via de zijpaden hun 

plaats naar de zijuitgang de kerk.   

D: Men is dan in de gelegenheid  een financiële bijdrage te leveren aan de  

 collecte. Plaatsaanwijzer #3 zorgt voor de doorstroming. 

E Er worden aanwijzingen aangebracht t.b.v. de verplichte 1,5 m afstand. 

F Gebruikte liturgieboekjes worden niet persoonlijk in ontvangst genomen, maar bij voorkeur  

 meegenomen door de bezoekers. 

 

8.   Procedure bezoek Mariabeeld na afloop van de viering 

A: Wanneer de kerkganger een kaars wil aansteken dan neem hij/zij plaats dan wacht hij/zij tot 

 andere kerkgangers de kerk verlaten hebben.  Wanneer dat het geval is, dan 

 worden zij gevraagd om, op gepaste afstand naar het Mariabeeld te gaan. 

B: Om een devotielichtje te ontsteken, brandt er bij het beeld een aansteek kaars. 

C:  Het is niet toegestaan het Mariabeeld aan te raken of te kussen.  

D Er worden markereingen op de vloer aangebracht t.b.v. de verplichte 1,5 m afstand. 

F Voor betaling van de kaarsen is desinfectans aanwezig voor ontsmetting van de handen bij  

 de betaalbak. 

 

9.  Procedure niet gereserveerde kerkganger, doch wel aanwezig en er is ruimte “over”: 

- De kerkganger wordt geïnformeerd over het reserveringssysteem  

- De plaatsaanwijzer handelt naar bevind van zaken en aanwezige mogelijkheden in lijn met 

het protocol. 


