
Gebruiksplan Nieuwe Kerk te Wormer 

 

De kerkenraad van de Nieuwe Kerk heeft dit gebruiksplan opgesteld en is 

verantwoordelijk voor de uitvoering. Als richtlijnen hierbij zijn de eisen van het 

RIVM inzake hygiëne, afstand en kwetsbare personen leidend. Belangrijk is dat 

mensen met klachten thuis dienen te blijven. 

Per kerkdienst is er een coördinator aanwezig om u te begeleiden voor wat 

betreft de te volgen regels. De coördinator bepaalt en controleert de maximale 

bezettingsgraad. De belangrijke afstandsregel van 1,5 meter is bepalend voor 

de aan te wijzen zitplekken. 

In dit gebruiksplan staan bijzondere regels voor het toiletgebruik. 

Bij binnenkomst zal er een ontsmettingsmiddel staan om de handen te 

reinigen. 

Gezamenlijke zang is niet toegestaan. 

  

Praktische uitvoeringen. 

1. Inventarisatie wie komt 

2. Regels voor de kerkdienst 

3. Hygiëne/ reinigingsplan 

 

1. Inventarisatie. 
Het toegestane aantal kerkleden in de Nieuwe Kerk is afhankelijk van de grootte van 

het gebouw, met in acht neming van de 1,5 meter regel.     De indeling van zitplaatsen 

zal hierdoor bepalend zijn.   

De overheid heeft bepaald dat er een reservering dient te zijn voor elk persoon, zodat 

het aantal kerkleden bekend is. Deze inventarisatie wordt gedaan door een 

contactpersoon, nl  Willem van den Berg en/of Jannie Smit. 

 

2. Regels voor de kerkdienst 
We komen binnen via de hoofdingang. 

Bij binnenkomst dient u de handen te reinigen met de aanwezige desinfectiegel.        U 

wordt ontvangen en verwelkomd door een coördinator. 

Uw jas moet mee de kerk in en eventueel op de aangewezen stoel worden 

opgehangen. 



U wordt begeleid naar een aangewezen zitplaats door een 2de coördinator (ouderling 

van dienst). 

Tijdens de dienst mag er niet door de gemeente gezongen worden. 

Bij het weer verlaten van de kerk moet u de instructies volgen van de coördinator, de 

volgorde van verlaten is belangrijk, achterste mensen eerst. 

Bij de uitgang staan 2 bussen die dienen als collectebussen, één voor de kerk en één 

voor de diaconie. 

Er is geen koffiedrinken na de dienst. 

 

3. Hygiëne en reinigingsplan 
Het toiletbezoek moet zeer beperkt zijn. 

In de toiletten bevinden zich hygiënische doekjes voor het reinigen van gebruikte 

kraan en toilet. Tevens zijn er papieren handdoekjes voor na het handen wassen, 

waarna ze in de afvalbak gedeponeerd dienen te worden. Het toilet dient zo achter 

gelaten worden dat een volgende veilig hiervan gebruik kan maken. 

 

Na een kerkdienst zal er een grondige schoonmaak plaatsvinden, waarbij alle door 

mensen aangeraakte objecten zoals deurkrukken, stoelen, katheder etc. ontsmet 

dienen te worden. 

                                                          


