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GEBRUIKSPLAN KERKGEBOUW DE OPEN HOF HENDIK-IDO-AMBACHT 
Kerkdienst met maximaal 100 personen ( herziene versie 30 juni 2020) 

 
Voorwoord 
Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels die door de rijksoverheid zijn opgesteld voor het houden van 
kerkdiensten. Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad is het bestaande Gebruiksplan wat 
opgesteld is in mei 2020 aangepast. Het Gebruiksplan, herziene versie van 30 juni zal per 1 juli van 
kracht worden  en zal het bestaande Gebruiksplan van mei jl. vervangen. 
Wij hebben gekozen om kerkdiensten te gaan organiseren waarbij maximaal 100 personen aanwezig 
kunnen zijn zonder dat we van te voren verplicht zijn te vragen of u symptomen van covid-19 heeft.  
Wij vragen u wel om tijdig per email uw geplande bezoek te melden. Wij gaan er dan van uit dat als u 
covid-19 gerelateerde klachten heeft, u de kerkdienst niet bezoekt. Hieronder staat bij het kopje 
‘Aanmelden’ een uitgebreide toelichting. 
 
 De diensten zijn digitaal te volgen, er wordt gezorgd voor beeldopnamen. De link naar De Open Hof 
is:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156 
 
Voor het naleven van de regels van het gebruikersplan is de koster als coördinator aangesteld. Hij zal 
tijdens de zondagsdienst geholpen worden door 1 of 2 assistent coördinatoren. Zij zijn herkenbaar 
door het dragen van een kaartje waarop ‘(assistent) coördinator’ staat vermeldt.  
 
In dit document gaan we vooral in op de praktische zaken om de kerkdienst volgens de geldende 
voorwaarden te laten plaatsvinden. 
 

Aanmelden 
 
Voor kerkdiensten die binnen worden gehouden zijn er vanaf 1 juli 2020, 2 mogelijkheden voor het 
organiseren van de kerkdienst; 

- Vanaf 1 juli 2020 mag er een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij kerkdiensten mits de 
1,5 meter onderling gehandhaafd wordt en mensen van te voren gevraagd wordt of ze 
symptomen van covid-19 vertonen (triage).  

 
- Voor kerkdiensten die binnen gehouden worden zonder triage geldt een limiet van maximaal 

100 mensen.  
 
Voor het houden van kerkdiensten in De Open Hof hebben wij ( voorlopig ) gekozen voor 
kerkdiensten zonder triage  met een maximum van 100 mensen inclusief de dominee, koster(s), 
ouderling van dienst en diaken, + beamer en camera mensen. 
 
Een onderscheid van deze mogelijkheid is dat er bij het bezoeken van de kerkdienst geen verplichting 
is om (schriftelijk) te vragen of u symptomen van covid-19 heeft. Dit voorkomt vertraging bij 
binnenkomst en extra organisatorische maatregelen. 
 
Wij dienen er echter wel op toe te zien dat het maximum van 100 personen niet wordt overschreden. 
Om dit te kunnen doen verzoeken wij de bezoekers van de dienst nadrukkelijk zich aan te melden 
vóór donderdagavond 18.00 uur via aanmelden@deopenhof-hia.nl  of telefonisch op vrijdagmorgen 
tussen 09.00 en 11.00 uur via telefoonnummer 078-6813809.  
Deze instructie staat ook vermeld op de website. 
Graag wekelijks aanmelden voor de eerstvolgende kerkdienst.  
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In de kerk zijn er maximaal 75 zitlocaties aanwezig voor 75 personen en gemarkeerd met een geel 
briefje. Van deze zitlocaties zijn er een aantal zitlocaties gemarkeerd met 2 gele briefjes en dit houdt 
in dat de desbetreffende  zitlocaties  geschikt zijn voor 2 personen uit één huishouden en waarbij dan 
nog steeds een afstand van 1,5 meter wordt gewaarborgd naar de buurman of buurvrouw.   
Indien het maximum aantal kerkgangers van 75 personen wordt bereikt, dan zullen de mensen op 
volgorde van aanmelden worden geïnformeerd dat het maximaal aantal bezoekers is bereikt en dat 
het om die reden niet mogelijk is de dienst bij te wonen. Deze mensen worden desgewenst op de lijst 
geplaatst voor de daarop volgende dienst. 
 
Voor mensen die zich door omstandigheden niet hebben opgegeven per email is er een intekenlijst in 
de kerk ten behoeven van eventueel contactonderzoek. Deze lijst dient niet ter vervanging van de 
het reserveren per email. Het verzoek is gebruik te maken van de mogelijkheden van reserveren per 
mail of telefoon zoals hierboven is aangegeven. 
 
De reservering gegevens worden max. 4 weken bewaard op advies van de PKN voor eventueel 
contact onderzoek. Daarna worden deze gegevens vernietigd.  
 
U meldt zich alleen aan als u geen klachten hebt die in verband gebracht kunnen worden met corona.   
 
Hieronder geven wij in het kort de aanwijzingen van het RIVM aan: 
Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of 
verhoging tot 38 graden Celsius en/of benauwdheid? Blijf dan thuis en ziek eerst uit.   
 
Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen); 
Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en 
mensen met een onderliggende aandoening.  Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra 
voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven. Via de link 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen kunt u meer informatie over dit onderwerp 
vinden. 
 
Reinigingsplan: 
De koster/coördinator voert een reinigingsplan uit. Onder toezicht van de koster/coördinator worden 
voor en na de dienst reinigingsactiviteiten uitgevoerd. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan o.a. 
het sanitair, deurknoppen,  stoelen, banken, lessenaar en  apparatuur die bediend wordt.  

 
Toilet  
Gebruik maken van het toilet wordt zoveel mogelijk vermeden. In de 
toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig. 
 
Binnenkomst 
U komt alleen, of als echtpaar, met respectering van de 1,5 meter afstand naar de kerk en de kerk 
binnen door de hoofdingang. Bij binnenkomst wordt u begroet door de coördinator of zijn assistent 
coördinator. Hij/zij zal u begroeten bij de ingang en zal er ook op toezien dat het maximaal aantal 
bezoekers van 100 niet wordt overschreden.  
Er zullen posters ophangen bij de toegangsdeur waarop vermeld staat dat de mensen die zich niet 
aangemeld zich alsnog dienen te registeren. Dit is mogelijk zolang het aantal deelnemers de 100 niet 
overschrijdt. Als dit aantal wordt bereikt is het niet meer mogelijk deel te nemen aan de dienst. 
De jassen worden meegenomen de kerkzaal in om contact bij de garderobe te vermijden.  Er is 
voldoende ruimte om de jassen op de bank te leggen. 
Er zal desinfectiemateriaal aanwezig zijn bij de ingang om de handen te ontsmetten. 
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De kleine zaal is geopend voor de voorbereiding door de predikant en de ambtsdragers. De overige 
zalen zijn gesloten om te voorkomen dat er gebruik van zal worden gemaakt. 
 
Looproute 
Voor de kerkdiensten met 100 personen gebruiken we de hoofdingang en lopen via de hal naar de 
kerkzaal. Dit is verder niet aangegeven. We houden steeds 1,5 meter afstand van elkaar.  
 
Kerkzaal 
In de kerkzaal is een coördinator aanwezig die zal assisteren bij het innemen van een zitplaats en er 
op zal toezien dat de geldende regels worden gerespecteerd. 
In de kerkzaal zijn de zitplaatsen gemarkeerd. Neem vanuit het midden van de bank een 
gemarkeerde zitplaats in, dan kan er van twee kanten worden aangeschoven (op afstand uiteraard). 
We zitten aan de buitenkant minstens 1,5 m vanaf  de looppaden.  Het is huisgenoten toegestaan om 
naast elkaar te zitten op de daarvoor gemarkeerde locaties met 2 gele papiertjes. 
 
Samenzang  
Gelet op de berichten op besmetting door koor- en samenzang is er geen samenzang. Er zal er op 
andere wijze gemusiceerd worden. 
 
Collecte 
De collecte vindt bij de ingang plaats. Hiervoor zullen 3 offerblokken worden gebruikt. Het is dan ook 
mogelijk om via de app ‘Givt’ uw bijdrage te geven. Er is 2x in een nieuwsbrief uitleg gegeven over 
het gebruik van deze ‘Givt’ app. Op de website van De Open Hof kunt u deze instructie ook vinden. 
De organisatie achter de Givt app houdt voor vergoeding van hun kosten 4,5% van de ontvangen 
gelden in en er wordt per gift € 0,08 in rekening gebracht voor het verzorgen van het 
betalingsverkeer. Het is uiteraard ook mogelijk om uw gift te doen aan de kerk, diaconie of ZWO via 
een gebruikelijk bankoverschrijving. De bankrekening nummers zijn: 
 
Kerk:   IBAN NL46INGB0000615530  
  IBAN NL47RABO0377510114 

t.n.v. Gereformeerde Kerk Schildmanstraat 72a, 3342 BS Hendrik Ido Ambacht 
Diaconie: IBAN NL78RABO0377554855  
  t.n.v. Diaconie van de Gereformeerde Kerk 
ZWO  IBAN NL78RABO377554855  
  t.n.v. Taakgroep ZWO Gereformeerde Kerk 
 

Na de kerkdienst 
Als de dienst is afgelopen verlaten we de kerk zoals gebruikelijk door deur naar de hal. We houden 
de  volgorde aan waarbij de mensen die het dichtste bij de deur zitten als eerste de kerkzaal verlaten.  
Afhankelijk van de drukte in de kerk kan de koster besluiten dat er ook gebruik gemaakt kan worden 
van de nooduitgang richting binnenplaats en gang naar entree hal van de kerk. Indien gebruikt 
gemaakt wordt van deze mogelijkheid, dan zorgt de koster ervoor dat deze deur geopend wordt. De 
bezoekers van het tuinvak kunnen dan via deze route de kerk verlaten. 
We houden wederom een afstand van minimaal 1,5 meter ten opzichte van elkaar. Na de dienst is er 
geen koffiedrinken. Buiten gelden de maatregelen zoals die overal gelden: op minimaal 1,5 meter 
afstand blijven van elkaar. 
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Ventilatie 
De koster zal passende maatregelen nemen, afhankelijk van de omstandigheden op de 
desbetreffende dag, om de ventilatie van de kerkzaal te regelen.  
 
 
Overige zaken 
Voor situaties en vragen waarin dit Gebruiksplan niet voorziet kunt u zich wenden tot de 
coördinator/koster.  
 


