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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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3 Doel en functie van dit gebruiksplan  

Het gebruiksplan heeft voor ons als kerkelijke gemeente een aantal algemene 

doelstellingen en functies. 

 

3.1 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 onze 

verantwoordelijkheid nemen; 

● 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. 

 

3.2 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; 

4. Dit plan is online te vinden op de website van de Grote Kerk. Tevens zijn er 

enkele exemplaren in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee 

aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio. 

3.3 Fasering 

● Vanaf 4 juli 2021 mogen kerkdiensten met een maximum van 150 personen 

(exclusief ‘medewerkers’) gehouden worden.  

 

3.4 Algemene afspraken 

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het 

kader van onze doelstelling het volgende benadrukken: 

● Essentieel is dat de kerkgangers (hierna te noemen ‘bezoekers’) bereid zijn 

zich te voegen naar de regels die door de kerkenraad zijn vastgesteld en 

verspreid onder de leden. 

● De inmiddels bekende RIVM-gedragsnormen (geen handen schudden, in de 

elleboog niezen, etc.) gelden eveneens binnen het kerkgebouw. 

● Er dient minimaal anderhalve meter afstand gehouden te worden tussen 

mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren. 

● Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven/gaan 

zitten. 

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

blijven, samen met anderen uit hun huishouden; 

● De samenkomsten dienen zo ingericht te zijn 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. 

● We stellen ons op de hoogte van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, 

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

gebruiksplan actualiseren als hier aanleiding toe is. 
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4 gebruik van het kerkgebouw 

In dit hoofdstuk staan enkele basisgegevens met betrekking tot (het gebruik van) ons 

kerkgebouw.  

 

4.1 Meerdere diensten op een zondag  

Wij houden op een gewone zondag twee kerkdiensten in ons gebouw: een 

ochtenddienst en een middagdienst. Dat geeft voldoende tijd tussen de bijeenkomsten 

om één en ander te reinigen en zo goed mogelijk te ventileren. 

 

4.1.1 Aanvangstijden voor verschillende diensten 

De aanvangstijden op zondag blijven in de aangepaste situatie 10:00 en 17:00 uur.  

 

4.2 Gebruik kerkzalen  

 

4.2.1 Plaatsing in de kerkzaal 

In de bijlage is een tekening toegevoegd van de situatie van de kerkzaal. In de kerkzaal 

worden de vier vakken met vaste banken gebruikt. In ieder vak zal plaats zijn voor circa 

20-25 bezoekers. 1 vak is, tijdens de ochtend dienst, gereserveerd voor het zangteam. 

’s Morgen is ook de galerij geopend. 

 

4.2.2 Capaciteit in een anderhalve meter-situatie 

De kerkzaal heeft vaste banken en (op expliciet verzoek) eventueel een enkele stoel die 

is bijgeplaatst. De banken zijn om en om beschikbaar om plaats te nemen. De 

afgesloten banken zijn middels rood-wit lint gemarkeerd. In de banken liggen 

‘anderhalve meter-afstandsbuizen’ welke dienen te worden gebruikt als afstandshouder 

tussen bezoekers en/of huishoudens. 

 

Op de volgende manier hebben wij de anderhalve meter afstand georganiseerd. In het 

algemeen geldt; 

● het is voor iedere bezoeker helder waar hij/zij kan zitten. Dit wordt duidelijk 

door de vakbegeleider(s) aangegeven; 

● tussen de te gebruiken rijen zit anderhalve meter; 

● huisgenoten mogen bij elkaar zitten; 

● het maximum aantal bezoekers in het gebouw is beperkt. We zorgen dat het 

aantal toegestane aanwezigen niet wordt overschreden. Zie daarvoor 

paragraaf 4.3 Aanmeldingsbeleid. 

● het maximum aantal betreft het totaal aantal kerkgangers in het gebouw, dat 

is exclusief koster(s), predikant, organist, zangteam en drie ambtsdragers; 

● de capaciteit van het gebouw is bepaald in een anderhalve meter-opstelling; 

daarbij geldt 150 bezoekers vanaf 4 juli als maximum. 

 

4.2.3 Kerkzaal en zaal 3: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

Hieronder is de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van onze kerkzalen 

weergegeven. 

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 4 juli 2021 

kerkzaal kerkdiensten 

ca. 700 zitplaatsen 

150 zitplaatsen (gebaseerd op 1,5 m) + 

zitplaatsen medewerkers 

consistorie deel kerkenraad + voorganger ouderlingen (2) + diaken + voorganger. 

zaal 2 kinderoppas kinderoppas: kinderen en leiding 

bovenzaal zondagsschool zondagsschool: kinderen en leiding 

zaal 3 zondagsschool zondagsschool: kinderen en leiding 
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5 concrete uitwerking  

Voor ons gebruiksplan zijn voor een aantal aspecten keuzes gemaakt. 

 

5.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

5.1.1 Routing 

● Bij binnenkomst wordt bewust aandacht gevraagd voor de gezondheid van 

mensen via een poster; 

● De scanner/vakbegeleider(s) geeft/geven aan hoe de bezoekers de kerkzaal 

binnenkomen en weer verlaten. 

 

Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

● De bezoekers melden zich bij de van toepassing zijnde ingang die hen via het 

aanmeldsysteem is toegewezen. Als bij het checken/toelaten wachttijd ontstaat, 

houdt men (ook buiten) 1,5 meter afstand tot de personen/huishoudens die in 

de wachtrij staan. Zo nodig kan hier tijdelijke markering als geheugensteun 

worden aangebracht. 

● De deuren zijn geopend, zodat bezoekers geen deurklinken of deuren hoeven 

aan te raken. 

● In de hal staat een zuil met desinfecterend middel; 

- entreehal zijde Kerkbrink, 

- entreehal zijde Oude Torenstraat (glazen deuren). 

● De garderobe wordt niet gebruikt. De bezoekers nemen hun jas mee naar de 

kerkzaal. 

● Bij het betreden van de kerkzaal dienen de bezoekers bij desinfectiezuil de 

handen te desinfecteren (bediening dispenser met de elleboog). 

● De scanner/vakbegeleider(s) wijst/wijzen de bezoekers hun plek toe; 

- Eerst het Middenvak vullen, vanuit het midden van de bank naar de 

buitenkant toe, en daarbij van voor naar achteren werken. 

- Daarna de Zuid- en Noord vakken van voor naar achter vullen en 

aanschuiven vanaf de muurzijden. 

- Wanneer nodig wordt ook de galerij opengesteld 

● De bezoekers nemen plaats in de bank en zorgen ervoor dat de anderhalve 

meter maatbuis komt te liggen tussen hen en de volgende bezoeker(s). 

 

Verlaten van de kerk 

● Na de zegen verlaten de kerkenraad en voorganger de kerkzaal; 

● Na de zegen gaan de bezoekers eerst weer zitten. 

● Alle bezoekers blijven geduldig wachten tot hun rij aan de beurt is om de 

kerkzaal te verlaten. De vakbegeleider(s) geeft/geven hiertoe instructie en 

vermijden opstopping. 

● De kerk verlaten in omgekeerde volgorde en via dezelfde routing waarlangs is 

binnengekomen. 

● Iedereen wordt verzocht om tijdens het uitlopen en ook buiten op het kerkplein 

of voor de kerk niet met elkaar in gesprek te gaan. Dit om ruimte te bieden aan 

hen die volgen en om onveilige situaties/gevoel te voorkomen. 

 

5.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 

De kerkgangers gaan direct de kerkzaal binnen of wachten bij drukte buiten op het plein 

op anderhalve meter afstand van elkaar. We willen voorkomen dat in de (ontvangst)hal 

mensen (sociaal) gaan groeperen. 
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5.1.3 Garderobe 

We gebruiken de garderobe niet om groepsvorming bij de garderobe te voorkomen. 

5.1.4 Parkeren 

Parkeren op het kerkplein dient zoveel als mogelijk te worden vermeden. Dit om 

voldoende ruimte te creëren voor het in- en uitlopen van de kerkgangers met 

inachtneming van de anderhalve meter-regel. Ouderen en mindervaliden die op het 

kerkplein parkeren dienen daarbij de in- en uitgangen van het kerkgebouw vrij te laten. 

 

5.1.5 Toiletgebruik  

We beperken het bezoek aan het toilet in het kerkgebouw tot een minimum, door 

mensen te stimuleren om thuis naar de wc te gaan. In uitzonderingssituatie zijn 

toiletten beschikbaar. Voor de WC dient er op 1,5 meter van elkaar te worden gewacht. 

WC-gangers gaan één voor één naar het toilet. Voor WC-gangers dienen er voldoende 

ontsmettingsmiddelen etc. beschikbaar te zijn. 

 

5.1.6 Reinigen en ventileren 

De kerk wordt gereinigd en geventileerd door de koster(s). Het doel van ventileren is 

luchtreiniging door het verdunnen of verdringen van vervuiling (luchttoevoer) en het 

verwijderen van die vervuiling (luchtafvoer). Door ventilatie en luchtstromingen in 

gebouwen wordt de overdracht van infectieziekten gereduceerd. De richtlijn is om de 

ruimte te ventileren door ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten. Het 24/7 

ventileren met minimaal alle in de kerkzaal beschikbare ramen wordt aanbevolen. 

5.2 Gerelateerd aan de samenkomst 

 

5.2.1 Gebruik van de sacramenten 

Met betrekking tot de sacramenten van de heilige doop en het heilig avondmaal heeft 

de kerkenraad de volgende keuzes gemaakt. 

 

Heilig avondmaal 

Met betrekking tot de sacramenten van het heilig avondmaal is gekozen deze 

vooralsnog op de volgende wijze plaats te laten vinden: 

● In de kerkzaal staan twee tafels waarop het avondmaalstel staat (1 kan wijn en 

1 grote beker). 

● Het brood is op de gebruikelijke wijze gesneden (aangepast aan het aantal 

kerkgangers, max. 150). 

● Er staat een blad met kleine bekertjes die van tevoren al ingeschonken zijn. 

● De predikant nodigt de aanwezigen uit om een bekertje te halen en een stukje 

brood. Om het ophalen ordelijk te laten verlopen zullen wederom de 

vakbegeleiders (onder regie kerkrentmeesters) worden ingezet. De handeling 

per vak te verrichten. 

● Na het ophalen weer teruglopen en plaats innemen, bank voor bank met 

inachtneming van 1,5 meter na elkaar. De deelnemers pakken zelf het bekertje 

en het brood. 

● Wanneer iedereen weer zit, geeft de predikant aan dat we tegelijk brood eten en 

vervolgens tegelijk wijn drinken met de woorden ‘Het brood dat…’ en: ‘De beker 

der dankzegging…’. 

● Bij het verlaten van de kerk wordt u verzocht om het bekertje in de daarvoor 

neergezette pullenbak te gooien. 

  

Thuis vieren 

Het is goed om ook thuis van tevoren brood en wijn als zichtbare tekenen van het 

lichaam en bloed van Christus klaar te zetten. Op het moment dat in de kerk brood en 

wijn gegeten en gedronken worden, kan ook door de deelnemers thuis brood en wijn 

genuttigd worden. 
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We wijzen gemeenteleden ook op de mogelijkheid om, als zij thuis alleen zijn, één of 

twee anderen uit te nodigen om samen met elkaar de online avondmaal dienst mee te 

vieren. Mits de richtlijnen van de Rijksoverheid in acht genomen worden en niemand 

gezondheidsklachten heeft. 

 

Heilige doop 

Met betrekking tot de bediening van de heilige doop gelden dezelfde restricties als in 

een gewone dienst. In overleg met de doopouders zullen er voor gasten een aantal 

zitplaatsen worden gereserveerd. Vooralsnog komen de kinderen van de zondagsschool 

niet in de dienst.  

 

5.2.2 Zang en muziek 

In de ochtenddiensten zal het zangteam de 1e 4 zangmomenten voor haar rekening 

nemen. De slotzang zullen we met de hele gemeente zingen .vanaf 11 juli wordt er 

weer een 6e zangmoment toegevoegd. Na het orgelspel, als reflectie moment na de 

preek, zullen we met de hele gemeente een door de predikant vooraf opgegeven lied 

zingen. 

 

De middag diensten gaan we, omdat de bezetting kleiner is, vanaf 4 juli met de 

gemeente weer zingen, Er is dan geen zangteam aanwezig. 

 

Wel blijven er voorlopig 5 zangmomenten in de middag diensten. (na de preek alleen 

orgelspel) 

 

5.2.3 Collecteren 

Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Bij de beide uitgangen staan rekken 

met de collectezakken in numerieke volgorde (1, 2 en 3). Daarin kan de bezoeker de 

collecten deponeren. Vermijd ook hierbij opstopping en bewaar afstand. 

 

5.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Voor de maanden juli en augustus wordt hier nog geen invulling aan gegegeven. 

 

5.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 

Tijdens de ochtenddienst is er kinderoppas en zondagsschool. 

 

Oppasdienst 

Voor ouders die de dienst willen mee beleven is er de mogelijkheid om kinderen tijdens 

de dienst bij de oppas in zaal 2 te brengen. Hiervoor gelden de volgende regels: 

- Bij gezondheidsklachten (RIVM) zelf thuisblijven en kinderen thuis houden. 

- Ingang zaal 2 achterzijde (glazen deur bij tuinhuisje via kerkplein). 

- Brengen kinderen, alleen voor de dienst. 

- Ophalen kinderen, alleen na de dienst. 

- Voor de oppasdienst geldt geen aanmeldplicht. 

 

Voor de leiding van de oppasdienst gelden de volgende regels: 

- Er dient een presentielijst te worden bijgehouden van de kinderen en de leiding, 

deze moet 1 maand worden bewaard. 

- Zorg voor voldoende ventilatie. 

 

Zondagsschool 

Tot aan de zomerperiode is er zondagsschool tijdens de ochtenddiensten Hiervoor 

gelden de volgende regels: 

- Bij gezondheidsklachten (RIVM) zelf thuisblijven en kinderen thuis houden. 

- Ingang deuren kleine toren aan de kerkplein zijde, direct naar de bovenzaal of 

zaal 3 (deze ingang is alleen bestemd voor de kinderen die de zondagsschool 

bezoeken, beide leeftijdsgroepen). 
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- Als ouders hun kind(eren) naar de zaal brengen dienen ze zelf voor voldoende 

(1,5 m) afstand te zorgen. 

- Als de kerkdienst afgelopen is, verzamelen de kinderen van de zondagsschool  

zich in het halletje beneden en wachten hier tot ze opgehaald worden door de  

ouders. 

- Voor de zondagsschool geldt geen aanmeldplicht. 

- Kinderen hoeven tot elkaar en tot de leiding geen 1,5 meter afstand te houden.  

De leiding onderling wel. 

 

Voor de leiding van de zondagsschool gelden de volgende regels: 

- Er dient een presentielijst te worden bijgehouden van de kinderen en de leiding, 

deze moet 1 maand worden bewaard. 

- Zorg voor voldoende ventilatie. 

- Deur naar orgelgalerij blijft open tijden de dienst. 

- Deur naar opbergkasten-ruimte voor en na de dienst open voor de ventilatie. 

- Voor en na de dienst zal de organist via de bovenzaal naar binnen / buiten 

lopen. 

 

5.3 Aanmeldingsbeleid 

Voor het bezoeken van de kerkdiensten geldt tot nader order een aanmeldingsplicht 

vooraf. Deze dient op de volgende wijze plaats te vinden: 

• Voor gemeenteleden met toegang tot internet geschiedt de aanmelding via de 

website van de Grote Kerk. Daarop wordt een link geplaatst naar een portaal 

waar kaarten gereserveerd kunnen worden (http://grotekerkhilversum.nl) 

• De ticket die u aanschaft geeft recht op een plaats in de kerk. Vanaf 23 mei zijn 

twee tickets: één ticket die toegang verschaft via de deur aan de Kerkbrink en 

één type ticket die toegang geeft via de deur aan de Oude Torenstraat. 

• De “koper” van de ticket geeft verplicht aan dat de tickethouders vrij zijn van 

corona symptomen.  

• Bij het betreden van de kerk via de vooraf toegekende ingang (via Kerkbrink of 

via Oude Torenstraat), kan door de vakbegeleider gevraagd worden naar de 

gezondheid door de bekende RIVM-vragen te stellen: bent u verkouden, hebt u 

koorts… etc. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden. 

• Voor gemeenteleden die geen toegang hebben tot internet en derhalve de 

tickets niet digitaal kunnen reserveren is er de mogelijkheid om de bestelling 

telefonisch door te geven aan onze scriba, Herman van der Klok. 

• De tickets die digitaal worden uitgegeven zullen worden gescand bij binnenkomt 

d.m.v. de Eventix app. Van kerkdienstbezoekers zonder ticket wordt de naam en 

telefoonnummer genoteerd. 

5.4 taakomschrijvingen 

 

5.4.1 Koster(s) 

Voor iedere eredienst is minimaal één koster aanwezig. Hij/zij heeft de gewoonlijke 

taken, aangevuld met de in dit plan benoemde extra taken. Hij/zij ziet verder, samen 

met de vakbegeleider(s), toe op de getroffen maatregelen. 

 

5.4.2 Vakbegeleiders  

De vakbegeleiders vangen de kerkgangers op voor de entreedeuren van de kerkzaal. 

 

5.4.3 Kerkenraad en voorganger 

● Namens de kerkenraad zijn er, naast de voorganger, aanwezig; 

- twee dienstdoende ouderlingen, 

- één dienstdoende diaken. 

 

http://grotekerkhilversum.nl/
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● Het consistoriegebed zal plaatsvinden in de consistorie vanwaar kerkenraad en 

voorganger de kortste route belopen naar het middenvak. De opstelling van de 

tafels in de consistorie is aangepast waardoor er meer ruimte is om voldoende 

afstand te houden. Toegang maximaal 5 personen. 

● Er wordt geen handdruk gegeven. 

5.4.4 Streamteam 

● De hygiëne van de technisch apparatuur wordt door de koster georganiseerd, 

daarbij ondersteund door het techniekteam. 

● De techniek met betrekking tot de live stream wordt zo veel als mogelijk 

bediend door 1 persoon. Ingeval dit twee personen zijn dient de anderhalve 

meter zoveel mogelijk in acht genomen te worden. 

● De overige techniek (geluid en uitzending kerkdienstgemist.nl) wordt verzorgd 

door de koster. 

 

5.4.5 Organist 

De organist zit op de gebruikelijke plaats naast het orgel. De hygiëne van het orgel 

wordt door de organist zelf georganiseerd. 

 

 

5.5 tijdschema 

Het schema van acties voor de voorbereiding van een dienst, alsook de acties na 

afsluiting van de dienst. 

 

wanneer wat wie 

 zaterdag  

Avond Ramen in de kerkzaal staan open om te 

ventileren 

Koster 

 zondagochtend  

Zondag 9:15 

uur 

Deuren van het gebouw open om te 

ventileren 

Koster 

 Toiletten en deurklinken reinigen  

9:25 uur 

 

 

Vakbegeleiders aanwezig 

 

Vakbegeleiders;  

- koster 

- 1 extra 

vakbegeleider 

volgens rooster 

- 1 kerkrentmeester 

 

09.30-10.00 

uur 

Begeleiden kerkgangers naar juist vak 

en zitplaats 

Vakbegeleiders 

9:45 uur Streamteam aanwezig voor verzorgen 

livestream 

Team ingedeeld middels 

schema 

10:00 uur Aanvang dienst  

Ca. 11:15 uur Afsluiting dienst  

 Deuren van het gebouw open om 

kerkgangers uit te laten gaan en om te 

ventileren  

Koster 

 Reinigen: 

- lessenaar/preekstoel en microfoon 

- toiletten en deurklinken 

- banken 

Koster 

 Reinigen mengtafel, laptop Techniekteam/koster 
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 Zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 

open 

Koster 

 zondagmiddag  

Zondag 16:15 

uur 

Deuren van het gebouw open om te 

ventileren 

Koster 

 Toiletten en deurklinken reinigen  

16:25 uur 

 

 

Vakbegeleiders aanwezig 

 

Vakbegeleiders;  

- koster 

- 1 kerkrentmeester 

16.30-17.00 

uur 

Begeleiden kerkgangers naar juist vak 

en zitplaats 

Vakbegeleiders 

16:30 uur Streamteam aanwezig voor verzorgen 

livestream 

Team ingedeeld middels 

schema 

17:00 uur Aanvang dienst  

Ca. 18:15 uur Afsluiting dienst  

 Deuren van het gebouw open om 

kerkgangers uit te laten gaan en om te 

ventileren  

Koster 

 Reinigen: 

- lessenaar/preekstoel en microfoon 

- toiletten en deurklinken 

- banken 

Koster 

 Reinigen mengtafel, laptop Techniekteam/koster 

 Zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven 

open 

koster 
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6 besluitvorming en communicatie 

6.1 Besluitvorming  

Dit gebruiksplan is door de kerkenraad in de vergadering op 16 juni 2020 vastgesteld. 

(aangepast naar versie 6 door de kerkrenmeesters 29 juni 2021) 

 

6.2 Communicatie 

De inhoud van dit gebruiksplan is op de website van de Grote Kerk gepubliceerd. 

Daarnaast zijn o.a. het aanmeldingsbeleid en de algemene huis- en omgangsregels 

vooraf middels de nieuwsbrief bekend gemaakt aan gemeenteleden. 

 

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 

● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

● Volg de aangewezen looproutes. 

● Volg de aanwijzingen op van de vakbegeleider(s) en/of de koster(s). 

● De samenzang wordt gaande gehouden zoals besschreven in 5.2.2. 

● Er is geen ontmoeting na afloop. 

● Het bezoek aan het toilet in de kerk wordt tot een minimum beperkt. 

 

Voor de communicatie wordt van meerdere opties gebruik gemaakt: affiches op diverse 

plekken in het kerkgebouw, vooraf in mailing / kerkblad, social media, whatsapp, Grote 

Kerk website, chrch-app, etc. 

 

Communicatiematrix: 
 

voor wie 

 

 

 

communicatiemiddel 

Gemeente- 

leden 

gasten  

(niet-

leden) 

college 

van kerk-

rentmees-

ters 

kerken-

raad 

gebruiksplan  

website, intranet, papier 

 

  x x 

aanmeldingen | info 

e-mail, website, kerkblad, 

nieuwsbrief, social media 

 

x    

centraal contactadres  

voor vragen per e-mail, 

telefoon, (whats)app 

 

x x  x 

flyer | affiches | 

welkomstbord ingang 

wat en hoe diensten 

 

x x   
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7 Overige bijeenkomsten, 

vergaderingen en bezoekwerk 

 

7.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

- Samenkomsten en groepsactiviteiten van kinderen en jongeren kunnen weer in de 

kerk plaatsvinden. 

- We adviseren de overige kringen, groepen, verenigingen en vergaderingen het 

seizoen tot aan de zomer online vol te maken. Eind augustus volgt nieuwe 

informatie. 

- Voor eenmalige of bijzondere bijeenkomsten waarvoor het gebruik van een kerkzaal 

geëigend is, kan misschien maatwerk worden geboden. Neem hiervoor contact op 

met onze kosters Jan en Nel Bruggeman: koster@grotekerkhilversum.nl of 06-

50988195 (Jan) of 06-46457896 (Nel). 

7.2 Andere kerkelijke bijeenkomsten 

Voor afspraken over andere kerkelijke bijeenkomsten verwijzen we naar het ‘protocol 

kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten’ van de Protestantse Kerk: 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-

kerkelijke-bijeenkomsten/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/K/Documents/Kerkenraad/KRM/Gebruiksplan%20kerkgebouw%202020-2021/2021/koster@grotekerkhilversum.nl
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/
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Bijlage 1  

Plattegrond kerkzaal met overzicht banken (+ 3 zangbanken) en looproutes. 
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Bijlage 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel kerkzaal met om en om afgesloten banken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open bank 

Afgesloten 

bank 

Afgesloten 

voorste bank 

Desinfectiezuil 

bij entree kerkzaal Dispenser 

 met desinfectie- 

middel; 

bediening middels 

elleboog 
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Bijlage 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangepaste opstelling tafels in consistorie. 

 

Ingang deuren kleine toren aan kerkpleinzijde.      

 

Toegang zaal 2 

kinderoppas 
Ingang zaal 2 achterzijde (glazen deur bij 

tuinhuisje via kerkplein). 

 


