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Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 

gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daarnaast wordt rekening 

gehouden met de maatregelen die vanuit de Overheid worden opgelegd en publicaties 

die op de website van de Veiligheidsregio Haaglanden te vinden zijn. 

Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

De regelgeving is sterk en met regelmaat aan verandering onderhevig naar aanleiding 

van landelijke persconferenties. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding 

voor is. 

 

NB 

In geval naar aanleiding van de landelijke persconferenties of vanuit de PKN geen grote 

of wezenlijke veranderingen zijn, wordt volstaan met het aanpassen van de 

Samenvatting van het gebruiksplan De Toevlucht. 

 
versie 2.8 – 18 januari 2022 
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samenvatting 

  
• Diensten op de zondag worden gehouden met maximaal 50 personen. Hierbij is het 

mogelijk personen en/of samenstelling van huisgezinnen op een onderlinge afstand 

van 1,5 te garanderen. Dit is inclusief de personen die een bijdrage hebben aan de 

organisatie van de dienst; 
 

• De diensten zijn te beluisteren via de kerkomroep en ook digitaal te volgen via 

YouTube;  
 

• Een kerkbezoeker is van harte welkom wanner hij/zij is gevaccineerd of is genezen 

van corona. Er wordt niet gecontroleerd op het kunnen tonen van een QR-code, 

maar op het vertrouwen dat iemand weet wat zijn/haar verantwoordelijkheid is;  
 

• Bij binnenkomst in de centrale hal als ook in de foyer staat een zuil voorzien een 

apparaat met desinfectiemiddel, en papierrol om de handen te desinfecteren; 

 

• Elke kerkbezoeker wordt gevraagd zijn naam op de lijst aanwezigen te vermelden. 

Er wordt voor een voldoende aantal balpennen zorggedragen. Gebruikte balpennen 

worden na afloop gereinigd; 

 

• Toegang tot het kerkgebouw vindt voor kerkbezoekers plaats via het hoofdingang. 

Voor personen die betrokken zijn bij de organisatie van de dienst komen binnen  via 

de zijingang dan wel hoofdingang;  

 

• Deelnemers aan de eredienst en kerkbezoekers dienen bij voorkeur zelf een 

liedboek mee te nemen bij het zingen van liederen; 

 

• Deelnemers aan de dienst die bestaan uit huisgenoten hebben de mogelijkheid om 

bij elkaar te zitten. Dit geldt ook voor kerkbezoekers indien zij met twee of meer 

personen de dienst bijwonen. De inrichting van de kerkzaal is ingericht op het 

hanteren van een onderlinge afstand van 1,5 meter van elkaar; 

 

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

bij binnenkomst een mondkapje te dragen tijdens het (heen en weer) lopen. Het 

dragen van een mondkapje tijdens verplaatsing geldt voor alle ruimten. Als u/jij 

plaats hebt genomen mag het mondkapje uiteraard af; 

 

• 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. overgemaakt worden door gebruik te maken van de QR-code die op de 

zondagsbrief staat afgebeeld; 

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

collectedozen worden gedaan. Bij voorkeur met gebruikmaking van 

collectebonnen in plaats van contact geld. 
 

• Na afloop van elke dienst zal er in principe de mogelijkheid zijn voor ontmoeting na 

de dienst en voor het drinken van koffie, thee of limonade. Na het uitschenken van 

de koffie dient er zittend te worden koffie gedronken. Het drinken van een 

consumptie is bij voorkeur in de kerkzaal en mag in de foyer als de 1,5 meter hierbij 

kan worden gewaarborgd blijft;  

 

• Bezoek aan het toilet tijdens verblijf in het kerkgebouw is bij hoge nood toegestaan; 
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• Tijdens de dienst blijft een enkele deur van de kerkzaal open, om voor extra 

ventilatie te zorgen;  

 

• Na afloop van de dienst worden/blijven deuren van de kerkzaal gedeeltelijk open om 

de ruimte ‘extra’ te luchten; 

 

• Na afloop van de kerkdienst worden stoelen, tafels, gebruikte instrumenten en of  

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; 
 

• De inrichting van de kerkzaal is 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 

met regelmaat 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


Gebruiksplan De Toevlucht Protestantse Wijkgemeente Ypenburg versie 2.8 – 18 januari 2022 

 

4 

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 

18 januari 2022 

kerkzaal  kerkdiensten, gemeente-

vergaderingen en andere 

bijeenkomsten maximaal 

200 zitplaatsen / 300 m2  

oppervlakte 

 

uitsluitend personen die betrokken zijn 

bij de organisatie en het verloop van 

de eredienst, inclusief YouTubeteam 

en daarnaast kerkbezoekers tot een 

maximum van 50 personen. 

Kerkdiensten worden daarnaast ook 

digitaal uitgezonden en zijn te 

beluisteren via de kerkomroep..  

 

Thans circa 50 zitplaatsen. 

 

Na de dienst zittend koffiedrinken 

consistorie  

(zaal 3) 

kerkenraad voor de dienst 

 

vergaderzaal voor 12 personen o.a. 

kerkenraad, jeugdkerk, 

werkgroepen  

ouderling + diaken + voorganger. 

 

andere activiteiten tot 8 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, 15-20 uur  

 

AA-bijeenkomst 10 personen  

op:  ma 20-21:30 uur 

 activiteiten tot 10 personen 

 

 

 

pianoles 2 personen  

op:  ma, di, wo, do, vr, 15-20 uur  

 

AA-bijeenkomst 10 personen  

op:  ma 20-21:30 uur 

crèchezaal 

(zaal 1) 

opvang kinderen onder de 4 jaar 

op: zo tijdens dienst.  

 

bijeenkomsten Haags ontmoeten 

op:  ma, di, wo 10-14 uur  

 

 

gitaarles 2 personen 

op:  ma, di, wo, do, vr  15-20 uur 

Oppasdienst, alleen indien nodig 

 

 

bijeenkomsten Haags ontmoeten  

op:  ma, di, wo 10-14 uur  

  

 

gitaarles 2 personen  

op:  ma, di, wo, do, vr  15-20 uur 

foyer koffiedrinken na de dienst   

 

wachtruimte voor leerling 

muziekles  

op:  ma, di, wo, do, vr 15-20u,  

 

 

 

uitdeelpunt pakketten voedselbank  

op:  do 10-15u 

Zittend koffiedrinken na de dienst 

 

uitwijkruimte voor bijeenkomsten 

Haags ontmoeten  

op:  ma, di, wo 10-14 uur,  

(is uitzondering vanwege doelgroep 

kwetsbare ouderen). 

 

uitdeelpunt pakketten voedselbank  

op:  do 10-15u, 

  

overige 

ruimten 

diverse functies zoals toiletten, 

keuken/buffet, opbergkast. 

De toiletruimte is toegankelijk en bij 

hoge nood te gebruiken. 

 

andere ruimten zijn toegankelijk. 
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