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2 Doel en functie van dit gebruiksplan  

2.1     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 wijkgemeente 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 gemeente van Jezus Christus zijn vanuit onze kerkdiensten en vanuit 

onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en 

met elkaar om toegerust in de wereld te staan. 

 

2.2 Functies van dit gebruiksplan 

 We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de 

zogenoemde controlefase van de coronacrisis;  

 De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van 

samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren; 

 Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen 

binnen en buiten onze gemeente; 

 Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw 

aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de 

veiligheidsregio. 

 

2.3 Aantal bezoekers 

 Er mogen in eerste instantie 30 mensen, exclusief organisatie, weer 

aanwezig zijn bij diensten op de zondag in de Sionskerk te Nunspeet. 

 Het vereiste protocol hierbij is opgesteld volgens de voorschriften van het 

RIVM en het protocol “kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten” van 

de PKN  

 De doelgroep waar zich de wijkkerkenraad vooral op richt zijn de mensen 

die lid van de wijkgemeente Sionskerk zijn of daar gewoon waren iedere 

zondag de diensten te bezoeken.  

 Indien mogelijk zijn ook gasten welkom. 

 

2.4 Aanwezige leden van de organisatie in de diensten 

 De predikant 

 De ouderling van dienst 

 De diaken 

 De ouderling- kerkrentmeester 

 Twee kosters 

 De organist 

 Twee personen beeld en geluid 

 Een combo van twee zangers en drie muzikanten ( op 5 meter van de 

gemeente) 

 4 coördinatoren 

 2 gastvrouwen en/of gastheren 

 

 

2.5 Algemene afspraken 

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

van onze doelstelling de volgende lijnen volgen: 

● Er wordt vooralsnog niet door de gemeente gezongen.  
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● Er zijn maximaal 30 mensen in de dienst aanwezig exclusief predikant, 

kerkenraad en andere medewerkers 

● E wordt anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot 

hetzelfde huishouden behoren; 

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

blijven, samen met anderen uit hun huishouden;  

● De samenkomsten zijn zo ingericht 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 op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, 

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

gebruiksplan regelmatig actualiseren. 

 
3 Gebruik van het kerkgebouw 
 

Binnen het totaal van ongeveer 500 stoelen in de Sionskerk is het plaatsen van het 

aantal mensen, zoals gespecificeerd, altijd mogelijk met het in acht nemen van de 

vereiste 1½ meter afstand.  

 

3.1 Meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag  

 Iedere zondag wordt er een ochtenddienst en avonddienst in de Sionskerk 

gehouden. De aanvangstijden van deze diensten zijn 10.00 uur en 18.30 uur.  

 Op de biddag- en dankdag voor gewas en arbeid is er een middag en 

avonddienst. De aanvangstijden hiervan zijn 14.30 uur en 19.00 uur.  

 Op 2e paasdag, 2e pinksterdag, 2e kerstdag wordt er een ochtenddienst 

gehouden. Aanvangstijd is 10.00 uur.  

 Op Goede Vrijdag wordt er een avonddienst gehouden welke om 19.00 uur zal 

beginnen.  

 Op de oudejaarsavond is er om 19.00 uur een dienst en op nieuwjaarsdag is er 

om 11.00 uur een dienst.  

 

De aanvangstijden zijn gelijk aan de tijden van de kerkdiensten voor de 

coronaperiode in maart 2020. De kerkzaal wordt enkel door de eigen wijkgemeente 

gebruikt om haar diensten te houden. 
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3.2 Gebruik kerkzaal 

 

    
 

 

3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal 

In de kerkzaal wordt enkel gebruik gemaakt van losse stoelen. Er zijn geen banken 

of galerijen aanwezig. 

 

3.2.2 Capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 

Het aantal zitplaatsen is berekend en ingedeeld op basis van de 1½ meter norm 

van het RIVM. Alle beschikbare stoelen in de kerk staan op 1½ meter. Hierdoor 

blijven ± 120 plaatsen in de kerk beschikbaar. Vooralsnog worden er 30 plaatsen 

voor de gemeenteleden, exclusief de organisatie vrijgegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdeling kerkzaal in 4 

vakken 

 

Looproute  in 

Looproute uit 

 

Afgesloten rijen ( stoelen 

verwijderd) 
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3.2.3 Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

 

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast 

gebruik per 1 

oktober 

 

kerkzaal  Kerkdiensten en 

gemeentevergaderingen 

500 zitplaatsen . 

 

Vergaderzaal voor 

wijkkerkenraad 

30 zitplaatsen 

op 1,5 meter 

onderlinge 

afstand. Er zijn 

binnen deze 

norm 120 

plaatsen 

mogelijk. 

 

consistorie  

 

kerkenraad voor de 

dienst. 

 

vergaderzaal voor o.a. 

moderamen van de 

wijkkerkenraad 

Bijv.  

ouderling van 

dienst, diaken, 

ouderling 

kerkrentmeester 

en voorganger. 

 

 12 jongeren of 

6 ouderen. 

 

 

Zaal 1 

Treubstraat-

zijde 

Diverse functies 28 jongeren of 

14 ouderen. 

 

Zaal 2 

Oosteinder- 

wegzijde 

Diverse functies 20 jongeren of 9 

ouderen, 

 

 

 

 

 

4 Concrete uitwerking 
 

4.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

4.1.1 Routing 

De volgende afspraken zijn er gemaakt: 

 De ingang aan de Treubstraat en de Oosteinderweg gelden als entree. 

 De deuren zijn geopend, zodat de kerkgangers geen deurklinken of 

klapdeuren hoeven aan te raken. 

 Er staan twee gastheren/gastvrouwen die de kerkgangers welkom heten.  

 De aanmeldingslijst wordt gecontroleerd. 

 De kerkgangers worden verzocht hun handen te wassen met de gel die op 

de ontvangsttafel staat. 

 De kerkgangers worden naar hun gezondheidstoestand gevraagd en 

hanteren daarbij de vragen van het RIVM. 

 De kerkgangers met coronagerelateerde klachten worden verzocht de kerk 

weer te verlaten. 
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  De kerkgangers  nemen hun jas mee naar de plaats waar ze gaan zitten.  

 

Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

● Twee coördinatoren vangen de gemeenteleden na de controle op en 

begeleiden ze via de aangebrachte looproutes naar de koster in de kerkzaal, 

die de mensen een plek aanwijst. Er zijn geen vrije zitplaatsen 

● Er is geen garderobe beschikbaar. 

● De kerkgangers dragen , evenals de gastheren, kosters e.d. een mondkapje 

tot de plek waar ze gaan zitten  

 

 

Verlaten van de kerk 

● Na de zegen van de predikant wordt de gemeente verzocht om weer plaats 

te nemen.  

● De predikant en de leden van de wijkkerkenraad verlaten als eerste de 

kerkzaal. 

● De koster licht het verlaten van de kerkzaal toe. 

● Vervolgens worden de mensen door coördinatoren verzocht om 1 van de 4 

uitgangen te nemen.( zie schetsplaatje bij 3.2)Dat gebeurt rij voor rij in het 

betreffende vak voor de 4 uitgangen. 

● De kerkgangers dragen , evenals de gastheren, kosters e.d. een mondkapje 

bij het verlaten van de kerk. 

 

 

4.1.2 Gebruik van de ontvangsthal 

De bezoekers worden direct na de ontvangst en de RIVM- controle naar hun 

zitplaatsen begeleid. 

 

4.1.3 Garderobe 

 Er wordt geen gebruik van de garderobe gemaakt. 

 De bezoekers van de diensten nemen hun jas mee naar de plaats waar ze 

gaan zitten.  

 

4.1.4 Parkeren 

De Sionskerk beschikt niet over eigen parkeerplaatsen. De bezoekers 

parkeren hun auto op een openbare parkeergelegenheid. De fietsen worden 

op de gebruikelijke plek voor de kerk neergezet. Ook hier geldt de afstand 

van anderhalve meter. 

 

4.1.5 Toiletgebruik  

 Tijdens de dienst mag er alleen in het uiterste noodgeval gebruik gemaakt 

worden van het toilet, hier wordt een looproute voor aangegeven.  

 Na elk toilet bezoek zal het toilet even schoon gemaakt moeten worden. Er 

zijn hiervoor extra reinigingsmiddelen zoals hygiënedoekjes die bezoekers 

kunnen gebruiken voor deurklinken en toiletbrillen. 

 De kosters zullen hier op toezien. 

 

4.1.6 Reinigen en ventileren 

 Na afloop worden de gebruikte materialen zoals, kansel. liturgische tafel. 

microfoons, gebruikte Bijbels e.d. gereinigd.  

 Ook wordt het toilet en de ontvangsttafels schoon gemaakt. 

 De ramen van de kerkzaal en de andere zalen blijven geopend.  

 Na de laatste dienst op de zondag worden de ramen gesloten. 
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4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 

 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten 

 

De volgende keuze is er door de wijkkerkenraad gemaakt; 

 

 

 

 

Avondmaal 

 Er wordt 5 keer per jaar het sacrament van het Heilig Avondmaal gevierd. 

Het brood wordt door de leverancier gesneden, in kleine blokjes, gebracht. 

Evenals de flessen wijn voor de viering.  

 De ambtsbroeders dragen bij de voorbereiding handschoenen en een 

mond/neuskapje.  

 Voor ieder gemeentelid dat gebruik wil maken van het heilig Avondmaal 

wordt een cupje met 1 stukje brood en een klein bekertje met iets wijn 

klaargemaakt en op dienbladen klaargezet. 

 Nadat de voorganger het signaal heeft gegeven gaan de diakenen naar de 

rijen, nu weer voorzien van mond/neuskapje en handschoenen en deelt in 

de gemeente uit. 

 Men wacht met het nuttigen tot het moment dat de voorganger dit aangeeft. 

 Bij het verlaten van de kerk staan afvalbakken bij de uitgangen waar men 

het cupje en het glaasje  in kan deponeren. We gebruiken milieuvriendelijk 

materiaal. 

 

Doop 

Een aantal keren per jaar wordt er in de Sionskerk een doopdienst gehouden. 

Vooraf is er een doopzitting waar de ouders met de predikant en de ouderling van 

dienst een voorbereiding op de dienst hebben. Dit gesprek vindt op een 

doordeweekse dag plaats en duurt ± 1,5 uur. 

 

Tijdens de kerkdienst worden de doopouders 1½ meter van andere doopouders 

geplaatst. In de dienst wordt er tijdens de doop geen kinderen meer uitgenodigd 

om naar voren te komen. Felicitatie zal na de dienst achter in de kerk plaats 

vinden. De doopouders worden onderling 1½ meter uit elkaar geplaatst met 

daartussen stoelen. Naar de gemeente is ook een afstand van 1½ meter wat wordt 

aangegeven door een lint. De gemeente loopt achter het lint langs de ouders en 

feliciteert hen d.m.v. een gebaar of een korte tekst. 

 

4.2.2 Zang en muziek 

Tijdens de erediensten wordt er in de Sionskerk niet door de gemeente gezongen. 

Een combo met twee zangers verzorgt de zang. Zij staan op 5 meter afstand van 

gemeenteleden. Een andere optie is het luisteren van de liederen van Sela / 

Nederland Zingt en Hillsong.  

 

 

4.2.3 Collecteren 

Tijdens de kerkdiensten wordt er in de Sionskerk niet fysiek gecollecteerd. De 

gemeenteleden worden uitgenodigd via de app of via een bankoverschrijving de 

collecte over te maken. 
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4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Gelet op de voorschriften van het RIVM is er geen mogelijkheid om na afloop 

samen koffie e.d. te nuttigen. 

 

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 

Er is tijdens de ochtenddienst een kinderoppas en zijn er kindernevendiensten 

 

In het kader van de RIVM richtlijnen en het advies van de landelijke PKN zijn de 

volgende afspraken gemaakt. 

 

 

Kindernevendiensten 

 

Doelstelling:  

De dienst van je leven. We willen de kinderen een bijzondere herinnering geven, 

iets waar ze positief op terug kijken en op hun manier aan terugdenken als een 

ongedwongen, fijne en bijzondere samenkomst van de kerk in Corona tijd. 

 

We voeren het als volgt uit.  

De kinderen komen met hun ouders mee en gaan bij hen in de kerkruimte zitten. 

Zij blijven daar net tot de Schriftlezing, of wat op dat moment de voorbereiding zal 

zijn op de preek. Dan gaan ze via de looproute naar hun eigen dienst. Dit zal zijn 

de twee zalen achter in de kerk. Daar wordt een verhaal gedaan en erover 

'gekletst. Er zijn 2 kleden, dus er kan voor onder en bovenbouw (leeftijd) een 

groepje gemaakt worden. De ouders halen de kinderen direct na de dienst weer op. 

De kinderen zijn in de leeftijd van de basisschool, dus dit is geen vervanging van de 

oppas. 

 

Praktische punten: 

 Als er iets gedronken wordt zullen er pakjes drinken komen en eventueel 

een verpakt snoepje. 

 Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kinderen niet naar het toilet hoeven. 

 Er zal desinfecterende gel o.i.d. zijn om de handen te ontsmetten. 

 De routering volgens de regels ter plaatse  

 Wij verzorgen de pakjes drinken. 

 Bij het ophalen van de kinderen dragen de medewerkers van de oppas en de 
ouders een mondkapje. 

Kinderoppas: 

Voor de kinderoppas gelden nagenoeg dezelfde uitgangspunten als bij de 

kindernevendienst . 

 De ouders brengen hun kind voor de dienst bij de oppas en dragen ,evenals 

de medewerkers,op dart moment een mondkapje. 

 Daar waar baby’s een fles nodig hebben wordt dat door de ouders 

meegenomen en geeft de medewerker die met een mondkapje om. 

 Het overige drinken wordt door de kerk verzorgd. 

 

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 

 Digitaal opgeven via de link 

https://aanmeldenkerkdiensten.hervormdnunspeet.nl \ 

 Aanmelden is mogelijk van maandag 9:00 u tot uiterlijk donderdag 18:00 

uur. 

 Met een opgavenformulier. Het formulier kunt u ophalen bij het kerkelijk 

bureau. 
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Het ingevulde formulier moet u inleveren bij het kerkelijk bureau (vóór 

donderdagmiddag 18:00 u) 

 Bij een hoger aantal inschrijvingen hebben de mensen die lid en betrokken 

zijn bij de Sionskerk, voorrang op andere aanmeldingen. 

 Voor gasten die zich niet hebben ingeschreven is er in principe geen plaats. 

 Voor mensen die op bezoek zijn i.v.m. een bijzondere dienst rond 

gemeenteleden, zullen een voorkeur krijgen. Het aantal wordt op maximaal 

30 personen gesteld. Hierbij wordt gedacht aan de eventueel te houden 

doopdiensten of bevestigingsdiensten. 

 

 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

 Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep 

vallen, beslissen zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. De kerk wijst hen 

op het advies van de overheid: 

 Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig 

ziek te worden van het coronavirus. Dit geldt nog sterker voor ouderen die 

minder zelfredzaam zijn, dan voor vitale ouderen. Ook mensen met 

een onderliggende aandoening lopen een groter risico. Wees extra 

voorzichtig en volg de basisregels goed op. 

  

Kwetsbare groep:  

De groep beslist zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. De kerk wijst hen 

op het advies van de overheid. Daarvoor zal er een afstemming plaatsvinden 

met de organisatie Philadelphia aan de Piersonstraat of soortgelijke 

organisaties. Bij groen licht wordt er in overleg vervoer geregeld. 

4.4 Taakomschrijvingen 

 

4.4.1 Coördinatoren  

Samenstelling coördinatieteam. 

Per dienst zullen er minimaal 7 coördinatoren aanwezig zijn. 

- 2 kosters ·  

- 1 BHV-er  

- 4 Gastheren/- vrouwen  

 

Hun taken zijn bij de diverse onderwerpen beschreven. Hiervoor is een rooster 

opgesteld. De koster heeft aandacht voor het totaal en oefent geen taak als 

BHV’er uit zodat hij de aandacht op totaal kan richten. 

De coördinatoren zijn zichtbaar door het dragen van gele hesjes 

 

 

4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger 

 Vanuit de wijkkerkenraad is een ouderling, ouderling-kerkrentmeester en 

diaken in de dienst ambtelijk aanwezig en een predikant die de dienst zal 

leiden. 

 Het consistoriegebed zal in de consistorie plaats vinden.  

 Bij de liturgische tafel zal de dienstdoende ouderling de predikant zonder 

handdruk Gods Zegen toewensen. 

 Bij binnenkomst draagt de kerkenraad en de predikant een monddoekje. 

 

4.4.3 Techniek 

 

Beeld: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
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De kerkdienst wordt via het You Tube kanaal van de Sionskerk uitgezonden. Het 

signaal wordt ook doorgezet naar Kerkomroep.nl. Er wordt via een vastgesteld 

rooster ook via Lokale Radio Nunspeet uitgezonden. Dit vindt in toerbeurt plaats 

vanuit de kerkgebouwen van alle kerken  in Nunspeet. 

 

Geluid: 

Het geluid wordt met beeld via het YouTube kanaal van de Sionskerk 

uitgezonden. Het signaal wordt ook doorgezet naar Kerkomroep.nl. Er wordt via 

een vastgesteld rooster ook via Lokale Radio Nunspeet uitgezonden. Dit vindt in 

toerbeurt plaats vanuit de kerkgebouwen van alle kerken in Nunspeet. 

 
Achter in de Sionskerk is de bedieningsdesk voor de medewerkers geluid en 

beeld gesitueerd. Deze staat opgesteld binnen de afstandsnorm van 1½ van de 

gemeenteleden. Voor het combo staan microfoons en boxen voor in de kerk 

opgesteld. Dit met een afstand van 5 meter van de gemeenteleden. De 

apparatuur wordt na de dienst gereinigd. 

 

4.4.4 Muzikanten en zangers 

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. In het protocol van de PKN/RIVM 

zijn de volgende passages opgenomen over de muzikanten en samenzang tijdens 

de erediensten: 

 

 Muzikale medewerking aan een kerkdienst: bij de opstelling van zangers 

(alleen mogelijk in online vieringen) en instrumentalisten dient met de 5 

meter-regel en andere RIVM-voorschriften rekening te worden gehouden.  

 

Zingen tijdens vieringen: gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. 

 

 

4.5 Tijdschema 

 

 

Wanneer Wat Wie 

 zaterdag  

Zaterdagavond Ramen in de kerkzaal staan open 

om te ventileren 

koster 

 Zondag  

Zondagochtend   

09.20 uur De medewerkers Beeld en geluid 

zijn aanwezig en bereiden de 

uitzending voor. 

team beeld en geluid 

09.00 uur Deuren van het gebouw open  

Ventileren 

koster 

 Toiletten en deurklinken reinigen koster 

09.00 uur Opbouw liturgisch centrum en de 

gebruikelijke handelingen 

koster 

   

09:20 uur Gastheren/vrouwen aanwezig gastheren/vrouwen 

09.20 uur Medewerkers kinderoppas en 

nevendiensten aanwezig 

jeugdcie. 
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09:30 uur Muziekcombo en zangers 

aanwezig 

teamleden muziek en 

zang 

10.00 uur Aanvang dienst predikant 

11.30 uur Afsluiting dienst predikant 

11.35 uur Gemeente wordt onder 

begeleiding naar buiten geleid 

kosters en 

coördinatoren 

   

 Reinigen: 

 

- toiletten reinigen 

kosters 

 Reinigen mengtafel, microfoons, 

laptop 

team beeld en geluid 

 Zaal afsluiten – ramen kerkzaal 

blijven open 

koster 

 

 

 

 

 

Wanneer Wat Wie 

 Zondag  

Zondagavond   

17.50.uur De medewerkers Beeld en geluid 

zijn aanwezig en bereiden de 

uitzending voor. 

team beeld en geluid 

17.30 uur Deuren van het gebouw open  

Ventileren 

koster 

 Toiletten en deurklinken reinigen koster 

17.30 uur Opbouw liturgisch centrum en de 

gebruikelijke handelingen 

koster 

   

17.50 uur Gastheren/vrouwen aanwezig gastheren/vrouwen 

18.00 uur Muziekcombo en zangers 

aanwezig 

teamleden muziek en 

zang 

18.30 uur Aanvang dienst predikant 

20.00 uur Afsluiting dienst predikant 

20.05 uur Gemeente wordt onder 

begeleiding naar buiten geleid 

kosters en 

coördinatoren 

   

 Reinigen: 

 

- toiletten reinigen 

kosters 

 Reinigen mengtafel, microfoons, 

laptop 

team beeld en geluid 

 Zaal afsluiten – ramen kerkzaal 

en kerkgebouw sluiten 

koster 
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5 Besluitvorming en communicatie 

5.1 Besluitvorming  

Dit gebruiksplan is door het moderamen van de wijkkerkenraad op 10 december 

2020 vastgesteld  

 

5.2 Communicatie 

Het moderamen van de wijkkerkenraad Sionskerk zal de gemeenteleden, de 

algemene kerkenraad, de gemeente Nunspeet informeren over het gebruiksplan 

voor de diensten,te weten; 

 

Zichtbaar hierin is; 

 Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te 

worden. 

● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

● De aangegeven looproutes. 

● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 

● De aanwijzingen van coördinatoren.  

● Geen ontmoeting en consumptie na afloop. 

● Het bezoek aan het toilet . 

 

Gebruikte communicatiemiddelen; 

 

voor wie 

 

 

 

communicatiemidde

l 

kinder

en tot 

12 jr. 

Jonger

en 3-

18 jr. 

volwass

en 

leden 

70+ 

leden 

en 

ander

e 

kwets 

bare 

leden 

gasten  

(niet-

leden) 

Algeme

ne 

Kerkenr

aad 

Kerkenraad 

gebruiksplan  

website, intranet, 

papier 

 

     x x 

uitnodigingen | info 

e-mail, website, 

kerkblad, weekbrief, 

social media 

 

x x x x    

Whats app   x x   x 
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6 overige bijeenkomsten, vergaderingen en 

bezoekwerk 

 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

 

Het uitgangspunt voor de wijkkerkenraad bij het gebruik van de zalen en de 

kerkzaal van de Sionskerk is de relatie van de activiteiten met en binnen de 

wijkgemeente. Ten opzichte van andere organisaties, verenigingen en personen is 

men terughoudend met het beschikbaar stellen van de zalen. 

 

De wijkkerkenraad en het moderamen van de wijkkerkenraad: 

De huidige formatie van de wijkkerkenraad bestaat uit 27 personen. De kerkenraad 

vergadert ten minste zes maal per jaar (artikel 8, eerste lid, Ordinantie 4, 

Kerkorde). De vergaderdata zijn raadpleegbaar in de agenda van de Sionskerk 

(planningsionskerk@hervormdnunspeet.nl). 

De vergaderingen worden in principe gehouden in de kerkzaal van de Sionskerk 

gelet op het aantal leden van de wijkkerkenraad. 

  

De huidige formatie van het moderamen van de wijkkerkenraad bestaat uit 5 

personen. Daarnaast is een extra gemeentelid aanwezig voor de verslaglegging. 

Het moderamen vergadert zo vaak als nodig is. De vergaderdata zijn raadpleegbaar 

in de agenda van de Sionskerk (planningsionskerk@hervormdnunspeet.nl). De 

vergaderingen worden in principe gehouden in de consistorie van de Sionskerk 

gelet op het aantal genodigden. 

  

Bij de vergaderingen van de wijkkerkenraad en het moderamen houden we ons aan 

de algemene en specifieke regels die gelden in de Sionskerk teneinde verdere 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze regels luiden als volgt. 

  

 Handen wassen  voor binnenkomst. 

 Jassen meenemen naar stoel 

  Naam noteren op lijst van deelname. 

 De tafels staan in een grote kring en op anderhalve meter van elkaar staan 

de stoelen er om heen. 

 De plaatsen worden van achteren naar voren ingenomen, zodat de 

deelnemers niet voor of vlak achter elkaar hoeven te lopen. 

  Er wordt niet gezongen. 

 De deelnemers verlaten na afsluiting één voor één de zaal, te beginnen  bij 

de voorste. 

 Eventueel napraten buiten op anderhalve meter afstand. 

 De tafels worden nadien gereinigd met alcohol. 

 

Overige bijeenkomsten 

Voor de overige bijeenkomsten , die met toestemming van de wijkkerkenraad 

plaats vinden,  geldt de volgende procedure voor jeugdwerk, ouderwerk e.d. 

 

Procedure: 

 Na gebruik wordt de inrichting van de kerkzaal en eventuele nevenruimten 

door u weer teruggebracht in de staat waarin deze bij binnenkomst werd 

aangetroffen. 

 Men dient zelf voor de koffie/thee te zorgen. Om zomin mogelijk 

luchtverplaatsing te hebben, wordt de koffie/thee in de zaal geschonken, 

waarbij de bezoekers dus op hun plaats blijven. 
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 De 1,5 meter afstand wordt in acht gehouden bij het opstellen en 

klaarmaken van de kerkzaal. 

 Men wordt verzocht een lijst in te vullen met namen van de aanwezigen. Dat 

hoeft niet vooraf maar kan tijdens de bijeenkomst gebeuren. Deze lijst 

wordt minimaal twee weken op het kerkelijk bureau van de Hervormde 

Gemeente bewaard en in de derde week na de bijeenkomst vernietigd. 

  Na afloop van de bijeenkomst worden de stoelen, andere gebruikte 

materialen en in voorkomend geval de vloer door u gereinigd. 

Schoonmaakmateriaal is in de kerk voorhanden. 

  

Men wordt verzocht om contact op te nemen met Bert Wessels voor het gebruik 

van de beamer en een microfoon. Bert is bereikbaar op telefoonnummer 06-

22491534. 

 

6.2 Catechese Follow ME 

 

 

 1 Situatie  Een samenkomst van jongeren van 11/12 – 15/16 jaar onder 

begeleiding van volwassenen.  

 Duur 1 uur. Waarvan +- 15 minuten een gezamenlijke inleiding in de 

kerkzaal. Vervolgens in kleine groepjes uiteen (5 a 10 personen onder 

begeleiding van 1 of 2 volwassenen per groepje. 

2 Communicatie  De leiding (bv. catecheet) zorgt ervoor dat elke deelnemer op de 

hoogte is van het beleid en de maatregelen als vastgesteld door de 

RIVM/overheid. 

 De leiding spreekt de deelnemer persoonlijk aan bij niet nakomen van 

de getroffen maatregelen. 

3 Groepsgrootte  De aanwezigheid van jongeren wordt door de leiding per avond 

bijgehouden op een presentielijst. 

 Voor iedereen zijn de richtlijnen van de RIVM/overheid geldend. 

 Totaal kinderen 11/16 jaar: +- 40 

 Totaal leiding volwassenen: 10 

4 In de zaal  Wanneer nodig staan de stoelen op minimaal 1,5 meter afstand van 

elkaar. 

 In de zaal zijn papieren zakdoeken, water en zeep, of desinfecterende 

handgel aanwezig, om handen te wassen en tafels en stoelen schoon 

te maken. 

 Er wordt voldoende geventileerd door openen van ramen/deuren. 

 Deelnemers nemen hun eigen Bijbel en eventueel schrijfwaren mee. 

 Er wordt niet gezongen. 

 Eventuele consumpties worden centraal aangeboden in 

wegwerpbekers. 

 

 5 Bij aankomst 

en vertrek 

 Bij de ingang aan de Treubstraatzijde kunnen kinderen en jongeren 

afscheid van ouder(s)/verzorger(s) nemen voordat zij het gebouw 

binnenkomen. 

 Ouder(s), verzorger(s) gaan niet mee naar binnen, maar wachten 

buiten. 

 Bij binnenkomst handen desinfecteren en direct doorlopen naar de 

zaal. 

 Beperk het lopen door het gebouw en de zaal zoveel mogelijk. 

  

 

 

 

6.3 Bridge 

 



Gebruiksplan diensten in de Hervormde Sionskerk te Nunspeet 
 

17 

 

Bridge is een  samenkomst van jongeren van 10/11 jaar onder begeleiding van 

volwassenen.  
Duur 1,5 uur gedurende de kerkdienst. 

 

Bridge 

  

  1 Situatie   Een samenkomst van jongeren van 10/11 jaar onder begeleiding van 

volwassenen.  
  Duur 1,5 uur gedurende de kerkdienst. 

2 Communicatie   De leiding zorgt ervoor dat elke deelnemer op de hoogte is van het 

beleid en de maatregelen als vastgesteld door de RIVM/overheid. 
  De leiding spreekt de deelnemer persoonlijk aan bij niet nakomen 

van de getroffen maatregelen. 

3 Groepsgrootte   De aanwezigheid van jongeren wordt door de leiding per avond 

bijgehouden op een presentielijst. 
  Voor iedereen zijn de richtlijnen van de RIVM/overheid geldend. 
  Totaal kinderen 10/11/jaar: +-15-20 
  Totaal leiding volwassenen: 3-4 

4 In de zaal   In de zaal zijn papieren zakdoeken, water en zeep, of 

desinfecterende handgel aanwezig, om handen te wassen en tafels en 

stoelen schoon te maken. 
  Er wordt voldoende geventileerd door openen van ramen/deuren. 
  Deelnemers nemen hun eigen Bijbel en eventueel schrijfwaren mee. 
  Er wordt evt gezongen. 
  Eventuele consumpties worden centraal aangeboden in 

wegwerpbekers/pakjes. 
  

  5 Bij aankomst 

en vertrek 

  Bij de ingang aan de Treubstraatzijde kunnen kinderen en jongeren 

afscheid van ouder(s)/verzorger(s) nemen voordat zij het gebouw 

binnenkomen. 
  Ouder(s), verzorger(s) gaan niet mee naar binnen, maar wachten 

buiten. 
  Bij binnenkomst handen desinfecteren en direct doorlopen naar de 

zaal. 
  Beperk het lopen door het gebouw en de zaal zoveel mogelijk. 

 

 

6.4 Bezoekwerk 

De pastorale medewerker heeft in speciale gevallen of op verzoek pastorale 

contacten met leden uit de wijkgemeente. Hij heeft hierover afstemming met 

predikant en leden van de wijkkerkenraad.  

 

 

 


