
Gebruiksplan vieringen Abdijkerk per 1 juli 2020 
 

1. Inrichting kerk 

Zitplaatsen 

Er zijn zitplaatsen beschikbaar op anderhalve meter afstand van elkaar.  Op 

deze stoelen liggen kussens en zijn tevens gemerkt. Achter het doophek zitten 

aan elke kant 2 zangers. Voor het doophek zitten aan elke kant  (naast de 

piano en bij de kaarsenstandaard) de diaken en de ouderling.  De predikant  

zit achter de avondmaalstafel. 

De koster en 2 leden van de cie. van ontvangst zitten achterin de kerk. 

De organist zit boven. Het aantal zitplaatsen in de kerk voor gemeenteleden 

is 40. Voor de rolstoelen zijn 2 plaatsen achterin beschikbaar. Totaal zijn er bij 

een volledige bezetting ca 50 personen in de kerk. Dat kan per viering 

verschillen. Ambtsdragers hebben soms een dubbele taak, zoals zingen in het 

zanggroepje.  

Markering 

Voor het houden van een veilige afstand zijn strips en pijlen op de vloeren 

aangebracht vanaf de binnenkomst in het gebouw. 

Benodigde materialen 

Hand gel, papieren handdoeken en hygiëne doekjes (toiletgebruik), 

wegwerphandschoenen, band voor de strips en de pijlen (vloer). 

4 collectebussen achterin de kerk, orde van dienst, namenlijst met 

ingeroosterde kerkgangers. 

 

2. Voorbereiding kerkdienst 

De gemeenteleden worden benaderd via email of telefoon. Zij geven aan of ze 

wel of niet naar de kerk willen komen, met hoeveel personen en of ze een 

rollator meenemen. Ook wordt het protocol uitgelegd dat van toepassing is in 

het kerkgebouw. Aan de hand van het aantal dat zich opgeeft, wordt een 

rooster gemaakt voor de komende zondagen in juli en augustus. 

Vooraf aan de viering 

Om 9.15 uur worden met alle medewerkers de diverse taken doorgesproken. 

Er zijn 2 ambtsdragers en 2 leden van de cie. van ontvangst aanwezig. 

1 medewerker zit bij de ingang aan een tafel en vraagt de mensen naar de 

gezondheid. De naam wordt afgetekend op de namenlijst. Er worden de 

volgende aanwijzingen gegeven:  

- de jas en ook een rollator worden meegenomen naar de kerkzaal.  

- er wordt gewezen op de markeringen op de vloer.  

- er kan een orde van dienst met grote druk van de tafel in de kloostergang 

worden meegenomen.  



De 2 leden van de cie. van ontvangst zijn in de kerk. De taken zijn: 

- de orde van dienst ligt alleen  op de stoelen met een kussen 

- er wordt een stoel aangewezen; er zijn geen vaste plaatsen; mensen met 

een rollator zitten aan het gangpad.  

- de kerkzaal wordt van voor naar achter gevuld.  

 

De koster staat aan het einde van de kloostergang. Daar reinigen de mensen 

bij binnenkomst de handen met gel. De hulpkoster is in de gemeentezaal 

aanwezig. 

 

3. Viering 

De predikant, ouderling en diaken komen door de 1e deur de kerk binnen. De 

zanggroep en de lector zitten op hun plaats. Tijdens de viering wordt er NIET 

gezongen door de gemeenteleden. Er wordt niet gecollecteerd tijdens de 

viering. Er staan collectebussen achterin de kerk. Bij de uitgang kan het 

collectegeld daarin worden gedaan of er kan een gift worden overgemaakt. 

 

4. Na de viering 

Na de zegen legt de ouderling van dienst legt uit op welke manier de kerk 

wordt verlaten. Daarna verlaten de predikant en de ambtsdragers de kerk via 

de 1e deur. 

De mensen die aan de pleinkant zitten verlaten de kerk door de hoofdingang. 

De mensen die aan de kloostergangkant zitten verlaten de kerk via de 

kloostergang.  

Volgorde: 

1. De rijen verlaten de kerk via de muurkant: te beginnen bij de achterste 

rij.  

2. De mensen met een rollator blijven zitten en verlaten tenslotte door het 

middenpad de kerk. 

De leden van de cie. van ontvangst staan  achterin de kerk om de rijen aan te 

wijzen. 

  

NB. Er wordt geen koffie gedronken na de viering. 

 

5. Avondmaal 

Er wordt 1 diaken extra ingeroosterd. 

Gemeenteleden blijven zitten. Brood en wijn wordt uitgedeeld. De beide 

ambtsdragers dragen handschoenen en een mondkapje. 


