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Aangepaste regeling gebruik 
kerkgebouw "de bron" ingaande 27 juni 
2021. 
 
 
De vijf voorgaande inlegvellen bij het gebruiksplan van ons kerkgebouw gedurende de coronapandemie 
hebben de regelingen en afspraken verwoord die golden tijdens de lockdown periode van 15 december 2020 
tot en met 26 juni 2021. 
 
Vanaf 27 juni 2021 zijn er (nog) verdergaande versoepelingen in gang gezet. 
Voor wat betreft onze gemeente is alleen van toepassing dat er geen maximum aantal kerkgangers is, mits de 
1½ m gewaarborgd blijft. Dit houdt in dat we uitgaan van 100 kerkgangers exclusief personeel.  
De mondkapjesplicht is komen te vervallen. 
We volgen de richtlijnen die door het CIO zijn opgesteld. Op de site van Steunpunt KerkenWerk en de landelijke 
GKv is de volledige tekst van de richtlijnen te vinden. 
 
Vanaf genoemde datum blijft de uitgezette lijn: 
 
De kerkdiensten worden georganiseerd met het volledige team personeel. 
Dit bestaat uit: 

o predikant / voorganger 
o ouderling van dienst 
o 2 diakenen van dienst (1 NGK / 1 GKv) 
o bijbellezer 
o 2 leden van het mediateam, bij live muziek ook een 3de  
o musici (organist/pianist of zang) 
o verzorger koffermoment 
o coördinator(en) 
o 2 gastvrouwen cq –heren voor welkom en registratie 
o hulp voor placeren  
o koster 
o BHV-er 

In de kerkzaal geldt de 1½m regel voor leden van verschillende huishoudens. In de praktijk komt dit neer op het 
vrijlaten van steeds  1 rij stoelen en 2 stoelen tussen de verschillende huishoudens. 
De kerkgangers worden naar hun plaats begeleid. Ook blijven de regels rond registreren, handdesinfectie en 
het dragen van mondkapjes bij verplaatsingen van kracht. 
 
 
Voor wat betreft vergaderingen is besloten dat er bijeenkomsten mogen zijn in de verschillende zalen. Hiervoor 
blijven de maximale aantallen aanwezigen van kracht, evenals de afgesproken regels rond hygiëne en afstand. 
 
 
De wijzigingen zijn gecommuniceerd met de bestuursraad en de gemeente. Dit inlegvel is ook geplaatst op de 
website van de kerk. 
 
Deze regeling is als inlegvel toegevoegd aan het gebruiksplan 3.1 november 2020.  
 
 


