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Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 
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van deze richtlijnen.  
 
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld 
zodra hier aanleiding voor is. 
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samenvatting 

  
 Vanaf 1 oktober 2020 mogen er maximaal 30 bezoekers, inclusief organisatie (12+), 

aanwezig zijn in de kerkzaal mits de 1,5 meter onderlinge afstand gehandhaafd 

wordt;  

 

 Bezoekers voor de kerkdienst komen binnen alleen via de hoofdingang. Bij de 

ingang staat een zuil voorzien een apparaat met desinfectiemiddel, en papierrol.  

 

 Een gezondheidscheck bij binnenkomst waarbij aan bezoekers wordt gevraagd of zij 

symptomen van covid-19 vertonen (triage) is verplicht; 

 
 Bezoekers met symptomen van COVID-19 worden niet toegelaten. Dit geldt ook 

voor andere huisgenoten uit hetzelfde huishouden; 

 
 Bezoekers/kerkgangers die ziek of verkouden zijn, worden dringend verzocht thuis 

te blijven. Thuis blijven geldt ook voor de andere huishouden; 

 
 Kerkbezoek voor de dienst van de Protestantse Wijkgemeente (PW) Ypenburg op 

zondag om 10:00 uur geschiedt op basis van reservering per week uiterlijk op de 

woensdag voorafgaand bij de organisator(en).  

 
Vooraf reserveren is verplicht en dient te geschieden door een bericht te zenden 

voor uiterlijk 18:00 uur op de woensdag aan het e-mailadres: 

reserveringkerkdienst@kerkopypenburg.nl. Door de organisator worden 

gemeenteleden (of andere bezoekers) geïnformeerd of er wel of geen plaats is voor 

het bijwonen van de dienst op de zondag.  

Het e-mailadres staat vermeld in de wekelijkse nieuwsbrief en is ook te vinden op 

de website;  

 

 Bezoekers dienen zelf een liedboek mee te nemen voor het kunnen meelezen van 

liederen; 

 

 N.a.v. de nieuwe maatregelen van de overheid en het advies van de landelijke 

Protestantse Kerk wordt t/m half november in onze kerkdiensten niet gezongen. 

 

 Tussen kerkgangers wordt minimaal anderhalve (1,5) meter onderlinge afstand 

gewaarborgd te blijven; 

 
 Kerkgangers bestaande uit huisgenoten hebben (wel) de mogelijkheid om bij elkaar 

te zitten; 

 

 De kerk is een openbaar gebouw dus we willen ons ook houden aan het advies om 

daarbinnen een mondkapje te dragen tijdens het heen en weer lopen, als u/jij plaats 

hebt genomen mag het mondkapje uiteraard af. 

 

 Aanwijzingen van de coördinatoren - herkenbaar met een keycord met badge – 

moeten worden opgevolgd. Bij binnenkomst van de kerk, door de hoofdingang, stelt 

de coördinator gezondheidsvragen (triage) aan de bezoekers; 

 

 Bezoekers kunnen bij binnenkomst bij de ‘no touch’ handgel dispencer hun handen 

reinigen. Vervolgens begeleidt de coördinator de bezoekers naar hun plaats in de 

kerkzaal;  

 

mailto:reserveringkerkdienst@kerkopypenburg.nl
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 Bezoekers volgen de aangewezen looproutes van de coördinator en/of de pijlen die 

op de grond zijn aangegeven; 

 

 Tijdens de kerkdiensten wordt tot nader aankondiging niet gecollecteerd door de 
diaken en ouderling van dienst. Bijdragen aan collectes kunnen:  

A. overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van de diaconie Ypenburg 

onder vermelding van datum(s) en collectedoel;  

B. Na afloop van de dienst kunnen collectebijdragen ook in de foyer in de 

collectedozen worden gedaan. 
 

 Na afloop van de dienst zal er in de periode vanaf begin oktober tot medio 
november 2020 geen mogelijkheid zijn voor ontmoeting na de dienst voor het 
drinken van koffie, thee of limonade;  
 

 Bezoek aan het toilet tijdens verblijf in het kerkgebouw is alleen bij hoge nood 
toegestaan; 

 

 Tijdens de dienst blijven zoveel mogelijk deuren van de kerkzaal open, zodat 
aanraking van deurknoppen niet nodig is en er voor extra ventilatie gezorgd kan 
worden;  
 

 Na afloop van de dienst worden/blijven alle deuren van de kerkzaal open om de 
ruimte goed te luchten; 

 

 Na afloop van de kerkdienst worden stoelen, tafels, gebruikte instrumenten en 
voorwerpen gereinigd;  

 

 Kerkdiensten worden wekelijks met geluid via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21537 

en met beeld via (https://www.youtube.com/channel/UCQ-

gVN7okiKozIGXyIShUAQ/featured) van de Protestantse Wijkgemeente Ypenburg 

online uitgezonden; 
 

 Samenkomsten worden zodanig ingericht dat op het gebied van organisatie, routing 

en hygiëne wordt voldaan aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid/het 

RIVM en aan de aangereikte richtlijnen en adviezen van de PKN; 

 

 Door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en aanwijzingen die 
worden verspreid door de overheid/het RIVM of landelijke PKN, zal dit gebruiksplan 
regelmatig worden geactualiseerd aan gewijzigde regelgeving en omstandigheden. 

 

 
 
 
 
 

+++++++++++++++ 
 
 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21537
https://www.youtube.com/channel/UCQ-gVN7okiKozIGXyIShUAQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCQ-gVN7okiKozIGXyIShUAQ/featured
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Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 oktober 
 

kerkzaal  kerkdiensten, gemeente-
vergaderingen en andere 
bijeenkomsten 
200 zitplaatsen / 300 m2  
oppervlakte 
 

30 zitplaatsen naast ca. 15 tafels met 
minimaal 1,5m afstand 
Geen koffiedrinken na de dienst 

consistorie  
(zaal 3) 

kerkenraad voor de dienst 
 
vergaderzaal voor 12 personen 
o.a. kerkenraad, jeugdkerk, 
werkgroepen  
 

ouderling + diaken + voorganger. 
 
vergaderzaal voor max. 6 personen 

kinderneven- 
dienst zaal  
(zaal 2) 

kindernevendienst op zo tijdens 
dienst voor max. 20 kinderen en  
2 leiders,  
 
pianoles 2 personen  
op:  ma, di, wo, do, vr, 15-20u  
 
AA-bijeenkomst 10 personen  
op:  ma 20-22u 
 

muziekles maximaal 3 personen met 
minimaal 1,5m afstand. 
 
 
pianoles 2 personen  
op:  ma, di, wo, do, vr 15-20u 
 
AA-bijeenkomsten worden gehouden 
in de foyer met 1,5m afstand. Met 
voor-aanmelding en beperkt aantal 
deelnemers (max. 6 personen) 
 

crèchezaal 
(zaal 1) 

opvang kinderen onder de 4 jaar 
op: zo tijdens dienst.  
 
Bijeenkomsten Haags ontmoeten 
op:  ma, di, wo 10-14u,  
 
gitaarles 2 personen 
op:  ma, di, wo, do, vr  15-20u 

Opvang bij vooraf aanmelding 
mogelijk 
 
 
bijeenkomsten Haags ontmoeten  
op:  ma, di, wo 10-14u,  
 
gitaarles 2 personen 
op:  ma, di, wo, do, vr 15-20u  
 

foyer koffiedrinken na de dienst   
 
wachtruimte voor muziekles  
op:  ma, di, wo, do, vr 15-20u,  
 
uitdeelpunt voedselbank  
op:  do 10-15u 

geen koffiedrinken na de dienst 
 
wachtruimte muziekles,  
op:  ma, di, wo, do, vr 15-20u,  
 
uitdeelpunt voedselbank  
op:  do 10-15u, 
 
vergaderruimte op wisselende 
momenten ( max. 10 personen) 
 

overige 
ruimten 

diverse functies zoals toiletten, 
keuken/buffet, opbergkast. 

toiletruimte deels afgesloten, alleen in 
uiterste nood te gebruiken 
 
andere ruimten zijn toegankelijk 
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