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samenvatting  

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

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

wordt.  

 Een gezondheidscheck waarbij van tevoren gevraagd wordt of bezoekers 

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. 

 Mensen die ziek of verkouden zijn, worden dringend verzocht om thuis te blijven, 

samen met anderen uit hun 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). Reserveren 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 en anderen 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 staat ook vermeld op de website.  

 Bezoekers worden gevraagd om zelf een liedboek mee te nemen voor het meelezen 

van liederen. 

 Tussen kerkgangers dient minimaal anderhalve meter afstand gewaarborgd te 

worden/te blijven. Er wordt tot in ieder geval tot medio november niet gezongen! 

 Huisgenoten hebben de mogelijkheid om (wel) bij elkaar te zitten. 
 Volg de aanwijzingen op van de coördinatoren die herkenbaar zijn door een keycord 

met badge. Bij binnenkomst van de kerk, door de hoofdingang, stelt de coördinator 
gezondheidsvragen (triage) aan de bezoekers en als dat in orde is. 

 Bezoekers kunnen bij binnenkomst bij de ‘no touch’ handgel dispencer hun handen 
reinigen. Vervolgens wijst de coördinator de bezoekers naar hun plaats in de 
kerkzaal.  

 Bezoekers volgen de aangewezen looproutes die met posters, bordjes en/of pijlen 
op de grond zijn aangegeven.  

 Tijdens de kerkdiensten wordt tot nader aankondiging niet gecollecteerd. Bedragen 
voor de 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 is er in de maand oktober 2020 geen mogelijkheid voor 
ontmoeting en consumptie (koffie, thee of limonade) op gepaste afstand in de foyer 
of kerkzaal. 

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

 Tijdens de dienst blijven een aantal deuren van de kerkzaal open, zodat aanraking 
van deurknoppen niet nodig is en er voor meer extra ventilatie gezorgd kan worden.  

 Na afloop van de dienst worden/blijven alle deuren van de kerkzaal opengezet om 
goed te luchten. 

 Na afloopt van de dienst worden de stoelen,  de gebruikte instrumenten en 
voorwerpen  gereinigd.  

 Online uitzendingen met geluid (www.kerkomroep.nl/#/kerken/21537) en beeld 

(https://www.youtube.com/channel/UCQ-gVN7okiKozIGXyIShUAQ/featured) van de 

Protestantse Wijkgemeente Ypenburg worden wekelijks uitgezonden. 

 Dit gebruiksplan is van toepassing voor alle (ook externe) gebruikers van het 
kerkgebouw De Toevlucht. 

 De 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; 

mailto:reserveringkerkdienst@kerkopypenburg.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21537
https://www.youtube.com/channel/UCQ-gVN7okiKozIGXyIShUAQ/featured
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 We blijven continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en aanwijzingen. We 
leren, evalueren en stellen bij – indien nodig - vanuit de praktijk. Dat betekent dat 
dit gebruiksplan regelmatig wordt geactualiseerd aan gewijzigde regelgeving en 
omstandigheden.  

 Zolang er geen wezenlijke ingrijpende veranderingen aan de orde zijn zal er naar 
aanleiding van wijzigingen die door de Rijksoverheid/RIVM worden verspreid een 
gewijzigde versie van het gebruiksplan worden gemaakt. Hiervoor is geen 
vaststelling door de voltallige wijkkerkenraad nodig. Hiermee kunnen wijzigingen 
sneller bekend worden gemaakt en verspreid. 
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1. doel en functie gebruiksplan  

 
1.1 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 ook onze 
verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage aan leveren; 

● 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. 

 
1.2 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, waaronder huurders en andere gebruikers van (delen 

van) het kerkgebouw De Toevlucht; 

4. Dit plan is online te vinden op de website van onze wijkgemeente en is ook op 

papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor 

bijvoorbeeld de veiligheidsregio en andere belanghebbenden die hier navraag naar 

doen. 

1.3 aantal bezoekers 

● Vanaf 1 oktober 2020 mogen er maximaal 30 personen in een ruimte aanwezig zijn, 

mits de 1,5 meter onderlinge afstand  gewaarborgd wordt.  Een gezondheidscheck 

waarbij van tevoren gevraagd wordt of ze symptomen van covid-19 vertonen 

(triage) is verplicht.  

● De diensten worden tot nader aankondiging online uitgezonden en te beluisteren via 

de kerkomroep en met beeld uitgezonden via het YouTube kanaal.   

 
1.4 algemene afspraken 

Wij vinden als kerkelijke gemeente, ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Hierbij 
willen we in het kader van onze doelstelling ondanks de situatie rond het coronavirus, 
toch: 
● anderhalve (1,5) meter afstand houden tussen personen die niet tot hetzelfde 

huishouden behoren; 

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

voor de andere huisgenoten uit hetzelfde huishouden. 

● mensen die ziek of verkouden zijn, dringend verzoeken om thuis te blijven, samen 

met anderen uit hetzelfde huishouden;  

● de diensten van de PW Ypenburg online uitzenden via de website van kerkomroep.nl 

en uitzendingen met beeld via het YouTube kanaal; 

● 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 en adviezen; 

● op de hoogte blijven van laatste actuele ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, 

evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat dit gebruiksplan continu 

aan gewijzigde regelgeving wordt aangepast en daarmee actueel blijven. 

http://www.kerkopypenburg.nl/
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2 gebruik van het kerkgebouw 

 
2.1 meerdere gebruikers/meerdere diensten op een zondag  

Voor de corona situatie werd op elke zondag het kerkgebouw naast onze eigen 
eredienst op de ochtend in middag en avond gebruikt door nog twee andere 
kerkgenootschappen. Eerder zijn beide kerkgenootschappen medio maart 2020 gestopt 
met hun wekelijkse samenkomsten.  
 
Omdat de luchtbehandelingsinstallatie continue draait op zondag en een dusdanige 
capaciteit heeft dat de lucht 2x per uur volledig ververst wordt, kunnen er meerdere 
diensten op de zondag plaatsvinden.  
 
Doorgang samenkomsten vanaf 1 juli 2020 
Door de Afrikaanse kerk genaamd ‘Church of God Ministries’ (COGM) wordt de 
samenkomst gehouden van 13:00 uur tot uiterlijk 14:30 uur. Daarna wordt het 
kerkgebouw direct verlaten door alle bezoekers aan de samenkomst. 
 
De Verenigde Pinkster Gemeente Europa (VPGE) houdt haar samenkomst eind van de 
zondagmiddag vanaf 17:00 tot uiterlijk 19:00 uur. Na afloop van de samenkomst 
verlaat wordt het gebouw schoon en gereinigd achtergelaten. 
 
Omdat de samenkomsten van beide kerkgenootschappen in de regel nooit meer dan 30 
bezoekers aanwezig zijn, kunnen ook zij ruimschoots aan de beperkende maatregelen 
invulling geven. 
 
Er wordt door de kerkgenootschappen geen eigen muziek gemaakt of gespeeld ter 
voorkoming van geluidsoverlast. Dit vanwege de openstaande deuren voor de ‘extra’  
luchtverversing. Ook voor toegang en het verlaten van het gebouw zullen de route 
regels gevolgd worden, zoals die door ons zijn opgesteld. Hierin wordt dus ‘onze’ 
werkwijze gevolgd.  
 
Na de samenkomst wordt het gebruikte ‘meubilair’ en andere ruimten, w.o. toiletten, 
grondig gereinigd. Er wordt door COMG en VPGE voor eigen reinigingsmiddelen gezorgd. 
Echter kan ook van de ‘no touch’ handgel dispencers van De Toevlucht gebruik worden 
gemaakt die onlangs zijn aangeschaft.   
 
2.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten 

De ochtenddienst op zondag van de PW Ypenburg begint op zondag om 10:00 uur en is 
uiterlijk 11:30 uur afgelopen.  
 
De middagdienst van Church of God Ministries (COGM) van 13:00 -14:30 uur.  
 
De dienst van Verenigde Pinkster Gemeente Europa (VPGE) van 17:00 -19:00 uur.   
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2.2 gebruik kerkzalen  

 
2.2.1 plaatsing in de kerkzaal 

De grote kerkzaal (inclusief hal/balkon) is circa 300 m2 groot en gemiddeld circa 6 

meter hoog. De totale inhoud is dan circa 1.800 m3. De luchtbehandelingsinstallatie 
ververst 4.000 m3 lucht per uur zodat per uur de volledige inhoud van de kerkzaal 
ververst wordt. Gezien de oppervlakte, inhoud en ververscapaciteit van de 
luchtbehandelingsinstallatie is zingen tijdens de dienst mogelijk zolang dat niet te lang 
is (max. 15 minuten) bij een maximumbezetting van 60 personen op 1,5 meter afstand. 
Risicotaxatie is gemaakt met https://eerstehulpbijventilatie.nl/ruimte-berekening-co2/ 
voor een bijeenkomst van maximaal 1,5 uur.  
Eind september is besloten om met ingang van 4 oktober 2020 tot in ieder geval medio 
november 2020 geen zang te doen tijdens de erediensten op zondagmorgen. 
Afhankelijk van de duur van de nieuwe maatregelen die vanuit de Rijksoverheid worden 
genomen, is de kans aanwezig dat deze periode wordt verlengd. 
 
De grote kerkzaal is ingericht met losse, doch koppelbare stoelen. Dit betekent de 
ruimte flexibel kan worden ingericht en worden afgestemd op te nemen 
voorzorgsmaatregelen van de overheid/RIVM. Alle stoelen zijn hiermee verplaatsbaar.  
De ruimte beschikt over een bovengalerij (balkon). Echter zal deze balkonruimte niet 
worden gebruikt voor het plaatsen van ‘extra’ stoelen voor kerkbezoekers. Dit omdat de 
ruimte die benodigd is om rekening te houden met looppaden en voldoende minimale 
afstanden, dit ten koste zal gaan van de stoelen die beneden worden geplaatst. Dit zal 
hiermee namelijk niet leiden tot het kunnen toelaten van meer kerkgangers tot het 
bezoeken van erediensten.  
 
Bezoek aan de ‘eigen’ kerkdienst op de zondagmorgen verloopt via een 
reserveringssysteem vooraf waarover de gemeenteleden per mail en telefoon tijdig 
geïnformeerd worden. Aanmelden voor de diensten op zondag uiterlijk op de woensdag 
voorafgaand bij de coördinator(en) door het sturen van een e-mailbericht aan een 
hiervoor in het leven geroepen e-mailadres. Daarbij moet opgegeven worden: naam, 
aantal gezinsleden dat de dienst wil bijwonen, de gezondheidstoestand van de 
gezinsleden. De coördinator(en) maakt een indeling voor het bijwonen van de diensten 
en positionering in de kerk. De coördinator(en) informeert via mail of telefoon degenen 
die een kerkdienst willen bezoeken of de bezoekers in de kerk kunnen plaatsnemen. De 
lijst/plattegrond met informatie wie er komt en waar zit is op zondag beschikbaar bij de 
coördinatoren in de kerk. De coördinatoren zijn herkenbaar met een badge aan een 
key-cord. In de kerk zijn altijd 1 of 2 plaatsen beschikbaar voor passanten die de dienst 
willen bijwonen, maar niet tijdig hebben kunnen reserveren.   
 
Vaste elementen voor in de kerk zijn de kansel, het liturgisch centrum, het doopvont, 
de bloemenstandaard, de paaskaars, de piano en het orgel. In bijlage A zijn 
plattegronden opgenomen van de kerkzaal met verschillende (stoel-)opstellingen met 
onderlinge afstanden van 1,5 en 3 meter met de looproutes van ingang naar uitgang.   
 
2.2.2 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 

De anderhalve meter afstand is op verschillende kan op verschillende manieren worden 
georganiseerd. Hiervoor zijn verschillende scenario’s voor ontwikkeld op basis van het 
aantal personen dat maximaal door de Rijksoverheid/RIVM s toegestaan of maximaal 
mogelijk is indien er geen beperkende maatregelen zijn.  
 
De mogelijkheden zijn in de volgende paragraaf beschreven. Voor de mogelijkheden zie 
hiervoor de bijgevoegde indelingstekeningen in Bijlage A  
 
2.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

In normale omstandigheden is de maximale capaciteit van de kerkzaal circa 160 stoelen 
en op het balkon 40 stoelen.  
 
Er zijn verschillende alternatieve opstellingen in kaart gebracht die te vinden zijn in 
bijlage A. Het betreft de volgende aangepaste opstellingen met bijlage nummer: 

https://eerstehulpbijventilatie.nl/ruimte-berekening-co2/
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A.1. bij 1,5m afstand tussen stoelen waarbij gezinsleden bijeen zitten is de maximale 

capaciteit van de kerkzaal 60 stoelen, zonder gebruik van balkon; 

A.2. bij 1,5m afstand tussen stoelen met individuele opstelling is de maximale capaciteit 

van de kerkzaal 44 stoelen; 

A.3. bij 1,5m afstand tussen stoelen met individuele opstelling op basis van maximaal 

30 aanwezigen; 

A.4. bij 1,5m afstand tussen de stoelen met individuele opstelling in één kring voor 14 

aanwezigen; 

A.5. bij 3m afstand tussen de stoelen met individuele opstelling in één kring voor 11 

aanwezigen en eventueel 2 extra in een tweede ring; 

A.6. bij 3m afstand tussen de stoelen met individuele opstelling is de maximale 

capaciteit van de kerkzaal 19 individuele personen en 2 individuele personen op het 

balkon. 

A.7. bij 1,5 m afstand met tafels tussen de stoelen waarbij gezinsleden bijeen kunnen 

zitten achter één tafel is de maximale capaciteit 30 stoelen. 

 

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, 



Gebruiksplan De Toevlucht Protestantse Wijkgemeente Ypenburg Versie 2.2 – 15 november 2020 

9 

 

 
vergaderruimte op wisselende 
momenten ( max. 10 personen) 
 

overige 
ruimten 

diverse functies zoals toiletten, 
keuken/buffet, opbergkast. 

toiletruimte deels afgesloten, alleen in 
uiterste nood, 
 
andere ruimten zijn toegankelijk 
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3 concrete uitwerking  

 
3.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 
3.1.1 Routering 

 
binnenkomst van kerk en kerkzaal 
● De binnenkomst van het kerkgebouw De Toevlucht is voor bijeenkomsten in de 

kerkzaal via de hoofdingang en vervolgens gelijk de eerste deur links de kerkzaal in.  

● Bij binnenkomst door de hoofdingang staat er een zuil met een ‘no touch’ dispenser 

met een desinfecterende gel, waarmee bezoekers hun handen kunnen reinigen.  

● Het balkon wordt niet gebruikt voor het kunnen plaatsen van bezoekers. Deze is 

alleen toegankelijk voor de personen die uitzendingen via de kerkomroep en 

YouTube verzorgen. 

● De kerkzaal is ingericht op basis van de reserveringen en in lijn met de dan 

geldende voorschriften van het RIVM. Op dit moment voor maximaal 30 personen, 

inclusief de organisatie van de eredienst. 

● Op de plattegronden in bijlage A is de routering bij gebruik van de kerkzaal 

aangegeven. In het kerkgebouw zelf is deze routering ook duidelijk met pijlen 

aangegeven. (posters, bordjes en/of pijlen op de grond)  

● De (meeste) deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren 

hoeven aan te raken en er tevens meer (extra) luchtcirculatie is. 

● De garderobe wordt niet gebruikt. Bezoekers worden bij reservering erop gewezen 

dat de garderobe niet gebruikt wordt met het verzoek om jassen niet mee te nemen 

naar de kerk, dan wel in de kerk aan te houden of over hun eigen stoel te hangen.  

● Bezoekers worden door een van de coördinatoren, die herkenbaar zijn middels een 

keycord met badge, naar hun plaats gewezen.  

verlaten van de kerk en kerkzaal 

● Het verlaten van het gebouw bij bijeenkomsten in de kerkzaal loopt via de foyer 

door de linkerdeur van de kerkzaal.  

● Na de dienst staan er in de foyer twee collectedozen. Bezoekers kunnen vervolgens 

via de zijingang het gebouw verlaten. Het is niet de bedoeling om in de foyer te 

blijven napraten. 

● Ook buiten bij het kerkgebouw wordt iedere bezoeker verzocht om niet met elkaar 

te blijven (na)praten. 

 
3.1.2 gebruik van hoofdingang en ontvangsthal 

Bezoekers komen door de hoofdingang het kerkgebouw binnen en worden daar 
ontvangen door één van de twee coördinatoren die herkenbaar zijn aan een keycord 
met badge. De coördinator vraagt naar naam, gezinssamenstelling en 
gezondheidstoestand van het gezin en controleert dat met de reserveringen voor de 
betreffende dienst. Als dat in orde is wijst de coördinator de betreffende bezoekers hun 
plaats in de kerkzaal. Op iedere stoel/tafel ligt een zondagsbrief, die daar door de twee 
gastheren/gastvrouwen ruim voor de dienst is neergelegd.  
 
Indien de centrale hal van de hoofdingang onvoldoende ruimte biedt, moeten de 
volgende bezoekers buiten wachten met minimaal 1,5 meter afstand op hun beurt om 
verwelkomd te worden door een coördinator. Buiten is die 1,5 meter afstand duidelijk 
aangegeven (posters, bordjes en/of strepen op de grond). Bij slecht weer kan meer 
wachtruimte binnen gemaakt worden door de andere ingang van de grote kerkzaal te 
gebruiken. Buiten kunnen de bezoekers deels onder een overkapping wachten. 
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3.1.3 garderobe, zondagsbrief en liedboek 

De garderobe wordt niet gebruikt. Bezoekers worden bij reservering erop gewezen dat 
de garderobe niet gebruikt wordt met het verzoek om jassen niet mee te nemen naar 
de kerk dan wel in de kerk aan te houden of over hun eigen stoel te hangen. Op iedere 
stoel/tafel ligt een zondagsbrief, die daar door de twee gastheren/gastvrouwen ruim 
voor de dienst is neergelegd. De liedboeken van de kerk worden bij voorkeur niet 
gebruikt. Iedere bezoeker wordt gevraagd om zelf een liedboek mee te nemen. Indien 
men geen liedboek bezit kan men dat bij de reservering aangeven en kan er een 
liedboek van de kerk gebruikt worden. Deze liedboeken worden na de dienst door de 
bezoeker zelf in de foyer in de kast gezet.  
 
3.1.4 parkeren 

Parkeren van auto’s gebeurt zoals gebruikelijk in de parkeervakken langs de straat dan 
wel op de parkeerterreinen in de buurt. De fietsen worden zoals gebruikelijk geparkeerd 
bij de ‘nietjes’ voor en naast de kerk, waarbij gevraagd wordt om voldoende afstand te 
bewaren bij het parkeren/stallen van de fiets. 
 
3.1.5 toiletgebruik  

De toiletten worden alleen in uiterste nood gebruikt door bezoekers van het 
kerkgebouw. Alle bezoekers worden daar van tevoren op gewezen en worden verzocht 
om daar rekening mee te houden bij de komst naar het kerkgebouw. In geval van 
uiterste nood zorgt de bezoeker aan het toilet, dan wel de begeleider van de bezoeker, 
zelf voor reiniging van het toilet.  Aangeraakte oppervlakken en deurklinken moet met 
behulp van de hygiënische doekjes worden schoongemaakt die daarvoor ter beschikking 
staan in de toiletten. Deze doekjes worden niet door het toilet gespoeld, maar in de 
afvalemmer gedeponeerd (weggegooid).     
 

3.1.6 reinigen en ventileren 

Het kerkgebouw wordt bij gebruik continue geventileerd door een automatisch 

ingestelde mechanische ventilatie die verse lucht van buiten het gebouw inblaast en 

vuile lucht afzuigt gebruikt. De gehanteerde ververs tijden zijn ruimschoots ingesteld 

voorafgaande en na afloop van gebruik van de betreffende ruimte. Tijdens gebruik van 

de ruimtes blijven de tussendeuren openstaan zodat aanwezigen geen deurklinken of 

klapdeuren hoeven aan te raken en er tevens meer dan voldoende luchtcirculatie is. 

In het kerkgebouw worden alleen stoelen gebruikt zonder armleuningen, zodat 

armleuningen niet gereinigd hoeven te worden. Na gebruik van de kerkzaal wordt deze 

door de gebruiker gereinigd met hygiënische reinigingsmiddelen. De organisatie van de 

schoonmaak ligt bij de twee gastheren/gastvrouwen. De kerkzaal mag na reiniging pas 

weer na 1-2 uur weer opnieuw gebruikt worden en wordt in die periode goed 

geventileerd door de deuren van de kerkzaal open te laten staan.  

 

3.2 Gerelateerd aan de samenkomst 

 
3.2.1 Gebruik van de sacramenten 

Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moeten kerkenraden op 
verantwoorde wijze hun eigen keuzes maken. Dat gaat gepaard met enkele 
fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de 
praktische mogelijkheden. Zie www.protestantsekerk.nl voor adviezen van het 
moderamen van de generale synode. 
 
Avondmaal 
Hieronder is beschreven hoe onze gemeente de viering van het Heilig Avondmaal 
organiseert. Het avondmaal met cupjes, het klaarzetten op een tafel en de 
hygiënemaatregelen die getroffen zijn bij het inschenken en het snijden van het brood? 
 
Bij de protestantse gemeente Ypenburg wordt het Heilig Avondmaal in normale 
omstandigheden gevierd op de eerste zondag van de oneven maand naast de vieringen 
in de Goede Week en bij de Laatste Zondag van het kerkelijk jaar in november. In 

http://www.protestantsekerk.nl/
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normale omstandigheden is er een lopend avondmaal waarbij de kerkbezoekers het 
brood in ontvangst nemen van de predikant en de wijn/het druivensap uit een beker 
van de diaken en ouderling.  
 
Nieuwe werkwijze 
In de aangepaste viering van het Heilig Avondmaal (H.A.) worden er geen handen 
geschud bij de vredesgroet. Voor iedere deelnemer van het H.A. zal het brood en de 
wijn individueel klaargezet worden voor de dienst op tafels in een klein papieren cupje 
en in een klein plastic bekertje op voldoende afstand van elkaar. 
 
De diaken van dienst snijdt het brood thuis. Ruim voor begin van de dienst worden op 
de tafels in de kerkzaal de cupjes gevuld met brood en de bekertjes gevuld met wijn en 
of druivensap. De diaken volgt daarbij de hygiëne voorschriften van het RIVM en de 
landelijke PKN en gebruik bij voorkeur hygiënische handschoenen. 
 
Bij deze opstelling (zie bijlage A7) met tafels in de kerk is kunnen maximaal 30 
kerkbezoekers (inclusief organisatiemedewerkers) in de grote kerkzaal aanwezig zijn.    
 
Doop 
Indien er een verzoek is voor een Heilige Doop wordt met de ouders/verzorgers 
overlegd of, hoe en wanneer deze doop plaats zal vinden. In beginsel wordt erop 
aangedrongen om de doop uit te stellen totdat er weer normale kerkdiensten mogelijk 
zijn. Indien uitstel niet mogelijk is kan er gedoopt worden volgens een aangepaste 
wijze. De predikant is als ‘contactberoep’ benoemd en kan daardoor de doop en 
zegening normaal uitvoeren. 
 
Belijdenis van geloof 
De predikant is als ‘contactberoep’ benoemd en kan daardoor de zegening normaal 
uitvoeren. 
 
Bevestiging van ambtsdrager 
De predikant is als ‘contactberoep’ benoemd en kan daardoor de zegening normaal 
uitvoeren. 
 
3.2.2 Zang en muziek 

Gezien de oppervlakte, inhoud en ververscapaciteit van de luchtbehandelings-installatie 
is zingen tijdens de dienst mogelijk zolang dat niet te lang is (max 15 minuten) bij een 
maximumbezetting van 60 personen op 1,5 meter afstand. Risicotaxatie is gemaakt met 
https://eerstehulpbijventilatie.nl/ruimte-berekening-co2/ voor een bijeenkomst van 
maximaal 1,5 uur.  
 
Per 1 juli was zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan, 
mits hierbij de RIVM-richtlijnen werden nageleefd. 
De wijkkerkenraad Ypenburg heeft besloten om met ingang van zondag 4 oktober 2020 
gedurende de periode tot medio november geen zang toe te passen tijdens de dienst. 
Afhankelijk van eventuele nieuwe beperkende maatregelen kan het zijn dat deze 
periode wordt verlengd.  
 
Het niet toestaan van zang geldt daarentegen ook voor alle externe huurders, indien 
zang onderdeel is van de samenkomst.  
 
3.2.3 Collecteren 

 
Geen gebruik van doorgeefzakken 
Tijdens de kerkdiensten wordt tot nader aankondiging niet gecollecteerd met 
doorgeefzakken. Bedragen voor de collectes kunnen overgemaakt worden op het 
bankrekeningnummer van de diaconie Ypenburg onder vermelding van datum(s) en 
collectedoel. Na afloop van de dienst kunnen collectebijdragen ook in de foyer in de 
collectedozen worden gedaan. Het collectegeld wordt na de dienst op zondag, of later in 
de week, in de kerk geteld volgens het ‘vier ogen principe’.  
 

https://eerstehulpbijventilatie.nl/ruimte-berekening-co2/
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3.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

In de periode tot medio november 2020 is er na de dienst geen gelegenheid om in de 
kerkzaal op gepaste afstand koffie te drinken.  
 
3.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 

In de eerste en tweede fase is er geen fysieke oppas of kindernevendienst voorzien in 
het kerkgebouw tijdens de zondagse diensten. Zodra maatregelen van het RIVM 
versoepeld worden, wordt bezien wanneer de kindernevendienst en oppas weer kunnen 
starten. 
 
 
3.3 Uitnodigingsbeleid 

 

3.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

Alle gemeenteleden en bezoekers van het kerkgebouw worden gewezen op de 

voorschriften van het RIVM en het gebruiksplan van het kerkgebouw. Ouderen en 

kwestbare zijn van harte welkom als ze gezond zijn en geen verschijnselen van corona 

hebben maar worden vooraf gewezen op de risico’s. Met de regelmatige kerkbezoekers 

vanuit Philadelphia en Middin wordt contact onderhouden op welk moment zij weer 

kerkdiensten mogen bezoeken en op welke manier de begeleiding kan plaatsvinden 

binnen de RIVM-voorschriften.   

 

3.4 taakomschrijvingen 

 
3.4.1 coördinatoren  

Tijdens de dienst zijn er twee coördinatoren die herkenbaar zijn aan keycord met 
badge. De rol van coördinator wordt vervuld de diaken en lector van dienst dan wel 
door één van de anderen die medewerking verleend aan de dienst. Als de diaken of 
lector van dienst de rol niet kan vervullen dan zorgt hij/zij zelf voor vervanging en 
instructie van de vervanging. 
 
3.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger 

Namens de kerkenraad zijn minimaal aanwezig, de ouderling van dienst en de diaken 
van dienst. Het consistorie gebed met de dienstdoende predikant, ouderling en diaken 
vindt plaats in de consistorie.  
Er vindt bij binnenkomst in de consistorie en voor aanvang van de dienst in de kerkzaal 
geen handdruk geven plaats. In de kerkzaal wordt door de ouderling van dienst en de 
voorganger een knik net het hoofd en een hand op hart als begroeting plaats. 
 
3.4.3 team techniek 

Het YouTube- en beamteam dat de techniek van de online uitzending verzorgt draagt 

zelf zorg voor de reiniging van de laptop, camera’s en andere gebruikte apparatuur.  

De dienstdoende koster zorgt voor reiniging van de kansel, het liturgisch centrum en de 

microfoons.  

De coördinatoren zorgen dat stoelen, tafels, deuren, piano, orgel, etc. gereinigd worden 

door het zelf te doen of daarvoor enkele anderen in te schakelen.   

3.4.4 muzikanten 

Positie van pianist en/of organist is rechtsvoor in de kerk bij het orgel zoals aangegeven 
is op de plattegronden in bijlage A. Eventuele andere 1 a 2 muzikanten treden op vanaf 
hun plaats in de kerk of nemen plaats achter het liturgisch centrum op voldoende 
afstand (1,5 meter) van elkaar en van de andere aanwezigen. 
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3.5 tijdschema 

 
 (situatie per 4 oktober 2020) 

wanneer wat wie 

 zaterdag  

middag deuren in de kerkzaal staan open om te ventileren beheerder 

 toiletten en deurklinken reinigen beheerder 

 zondag  

zondag 9:30u deuren van het gebouw open om te ventileren koster PWY 

9:30u predikant, ouderling en diaken aanwezig  

9:30u bloemen neerzetten  diaken 

9:30u coördinatoren aanwezig 
stoelen en tafels op de juiste plaatsen zetten 

coördinatoren 

9:30u techniek team aanwezig  

9:30u organist en of muziekteam aanwezig  

10:00u aanvang dienst  

11:00u afsluiting dienst  

 ventileren  

 reinigen: 
- stoelen en tafels 
- toiletten en deurklinken reinigen 

coördinatoren 
organist/pianist 
koster 

 reinigen mengtafel, microfoons, laptop techniekteam 

11:30 zaal afsluiten – deuren kerkzaal blijven open koster 

 afsluiten gebouw en beveiliging activeren  

   

zondag 13:00u deuren van het gebouw open om te ventileren koster kerkhuurder  

 aanvang dienst  

 afsluiting dienst  

 ventileren  

 reinigen: 
- stoelen en tafels 
- toiletten en deurklinken reinigen 

 

 reinigen mengtafel, microfoons, laptop  

14:30 zaal afsluiten – deuren kerkzaal blijven open  

 afsluiten gebouw en beveiliging activeren koster kerkhuurder 

   

zondag 17:00u deuren van het gebouw open om te ventileren koster kerkhuurder  

 aanvang dienst  

 afsluiting dienst  

 ventileren  

 reinigen: 
- stoelen en tafels 
- toiletten en deurklinken reinigen 

 

 reinigen mengtafel, microfoons, laptop n.v.t. 

19:00u zaal afsluiten – deuren kerkzaal blijven open  

 afsluiten gebouw en beveiliging activeren koster kerkhuurder 
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4 besluitvorming en communicatie 

 
4.1 Besluitvorming  

Het gebruikersplan wordt uitgewerkt door een werkgroep gebruikersplan. De concept 
versie wordt eerst voorgelegd aan het moderamen van de wijkkerkenraad en 
vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de voltallige wijkkerkenraad.  
 
 
4.2 Communicatie 

Het gebruiksplan wordt zowel binnen de eigen kerkgemeente, als ook met alle andere 
externe gebruikers die gebruik maken van het kerkgebouw De Toevlucht gedeeld.  
Externe gebruikers worden middels een emailbericht hierover geïnformeerd door 
middels van het toezenden van een exemplaar in Pdf, dan wel middels een verwijzing 
naar de website voor een laatste actuele versie. 
 
 
Communicatiematrix: 

voor wie 

 
 

 
communicatiemiddel 

kinderen 
tot 12 jr 

kinderen 
13-18 jr 

volwassen 
leden 

70+ leden 
en andere 

kwetsbare 

leden 

gasten  
(niet-

leden) 

commissie 
van beheer 

kerken-
raad 

gebruiksplan  

website, intranet, papier 

  x x  x x 

uitnodigingen | info 

e-mail, website, kerkblad, 
weekbrief, social media 

x x x x    

centraal contactadres  

voor vragen per e-mail, 
telefoon, (whats)app 

en aanmelden dienst 

  x x x  x 

flyer | affiches | 
welkomstbord ingang 

wat en hoe diensten 

  x x x   

persbericht  

in lokale media of en hoe 

gasten welkom zijn 

    x   

informatiebronnen 

kerkverband 
www.protestantsekerk.nl/

corona / wekelijkse 

nieuwsbrief Protestantse 
Kerk etc. 

     x x 

        

 

 

 

 

 

  

http://www.protestantsekerk.nl/corona
http://www.protestantsekerk.nl/corona
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5 overige bijeenkomsten, vergaderingen 

en bezoekwerk 

 
5.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

Beschrijf hier hoe overige bijeenkomsten en vergaderingen die in het 
kerkgebouw plaatsvinden worden georganiseerd met inachtneming van de 
richtlijnen van het RIVM. 
 
Kleine vergaderingen of bijeenkomsten 
Kleine vergaderingen zoals het moderamen, werkgroepen en andere bijeenkomsten op 

kleine schaal vinden indien mogelijk fysiek plaats, met inachtneming van de richtlijnen 

van de Rijksoverheid/RIVM. Afhankelijk van de grootte van de groep zal dat 

plaatsvinden in de grote kerkzaal of in één van de kleinere zaaltjes dan wel foyer. 

 
Grote vergaderingen of bijeenkomsten 
Grotere vergaderingen of bijeenkomsten van 7 of meer personen vinden plaats in de 
foyer of in de grote kerkzaal.  
Ook het houden van vergaderingen via Teams, Zoom, Skype of andere digitale 
vergaderapps behoort tot de mogelijkheden voor het houden van vergaderingen. 
 
Cantorij 
De zangrepetities van de cantorij van onze wijkgemeente, vinden tot nadere 
berichtgeving gelet op de beperkende maatregelen geen doorgang.   
         
Externe gebruikers die van ruimte in De Toevlucht gebruik maken 
Door verschillende organisaties worden op zondag of andere dagen in de week gebruikt 
gemaakt van één of meerdere ruimten in de Toevlucht. 
Omdat hier sprake is van organisaties waarvan het voortbestaan van een organisatie en 
het inkomen van personen afhangt van het kunnen gebruiken van ruimte, zal zoveel als 
mogleijk het gebruikt worden toegestaan. Tenzij van de Rijksoverheid/RIVM er zeer 
strenge beperkende maatregelen wordne opgelegd die het gebruik van ruimte niet 
verder toelaat.  
 
Als gebruikers zijn/worden geïnformeerd over de gebruiksregels van het kerkgebouw De 
Toevlucht.  
 
De volgende organisaties maken structureel gebruik van het gebouw De Toevlucht: 
 
Voedselbank        do 
 
Haags ontmoeten       ma, di, wo 
 
Muziekschool Ypenburg       ma, di, wo, do, vr 
 
Hofstad Gitaarles      ma, di, wo, do, vr 
 
Church of God Ministries (COGM)     zo 
 
Verenigde Pinkster Gemeente Europa (VPGE)   zo 
 
CA werkgroep ontmoetingen     ma 
 
Puur (gospelzangkoor)     di 
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Zang door de andere kerkgenootschappen en Puur vinden tot nadere berichtgeving 
geen doorgang .  
   
 
5.2 Bezoekwerk 

De werkgroep pastoraat komt weer fysiek op bezoek als de bezoeker en bezochte hier 
geen bezwaar tegen hebben. Er is ook bezoekwerk via de mail en (beeld-)bellen.  
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Bijlage A plattegronden kerkzaal 

  
A1 - 1,5m afstand, gezinsleden bijeen, max capaciteit 60 stoelen. 
 
A2 - 1,5m afstand, individuele opstelling, 30 stoelen. 
 
A3 - 1,5m afstand, individuele opstelling in één kring, 14 stoelen. 
 
A4 - 1,5m afstand, gezinsleden bijeen met tafels, max capaciteit 30 stoelen. 
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A.1. 1,5 meter afstand, gezinsleden bijeen, max capaciteit 60 stoelen. 
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A.2. 1,5 meter afstand, individuele opstelling, 30 stoelen. 
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A.3. 1,5meter afstand, individuele opstelling in één kring, max 13 stoelen. 
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A4 - 1,5m afstand, gezinsleden bijeen met tafels, max capaciteit 30 stoelen. 
 


