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Het Gebruiksplan is vastgesteld door de wijkkerkenraad van de Kruiskerkgemeente te Amstelveen en gaat in 
op 1 juli 2020. 
Versie 2 bijgesteld na overleg met koster en kerkrentmeester op 12 augustus 2020 
 

1.Vooraf 
Het plan beschrijft hoe het gebouw gebruikt wordt met inachtneming van overheidsmaatregelen ter 

bestrijding van het coronavirus en de daarop gebaseerde richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland.  

Het plan wordt aangepast wanneer gewijzigd overheidsbeleid dit mogelijk of noodzakelijk maakt, en op basis 

van ervaring. 

De actuele versie van het gebruiksplan wordt gepubliceerd op de website en via de email toegestuurd aan 

gemeenteleden en belangstellenden. Een papieren versie is in het gebouw aanwezig. 

Voor bezoekers is een samenvatting van de gebruiksregels beschikbaar - zie bijlage 1.  

 

2.Doelstelling 
Met het 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.Fasering en werkduur 
Rekening houdend met de overheidsmaatregelen schalen we vanaf 1 juli 2020 de kerkdiensten op naar een 

maximum van 65 personen (exclusief ‘medewerkers’) in het gebouw. In de zomermaanden zal met max. 35 

personen ervaring worden opgedaan om op te kunnen schalen. 

Afhankelijk van wijzigingen in de RIVM richtlijnen zullen er mogelijk nieuwe fases komen. Deze worden 

verwerkt in dit gebruiksplan en op de website vermeld. 

Zolang het noodzakelijk is, zal het gebruiksplan actueel blijven. 
 

4.Algemene afspraken 
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling: 

● anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren; 

● mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun 

huishouden;  

● de kerkdiensten en samenkomsten zo inrichten 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; 

● 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. 

 

5.Bevoegdheden en taken 
Namens de kerkenraad is de bedrijfshulpverlener (BHV-er) verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

gebruiksplan. De BHV-er is de koster of de hulpkoster.  

 

5.1 De BHV-er/koster  

 zorgt voor duidelijke looproutes en markeringen in het gebouw en het voorplein 

 zorgt voor een team van medewerkers en vervangers. 
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 zorgt voor een hygiënisch veilig gebruik van het gebouw en inventaris 

 houdt toezicht tijdens het gebruik van het gebouw en treedt op als afgeweken. wordt van de 

gebruiksregels. 

 laat bij calamiteiten onverwijld het ontruimingsplan in werking treden, waarbij afhankelijk van de 

situatie afgeweken kan worden van de anderhalve meter-regel. 

 bepaalt of aanvragen voor gebruik van het gebouw passen binnen het gebruiksplan 

 registreert aanmeldingen van kerkbezoek en activiteiten en stelt bij aanvraag controlevragen (zie bijlage 

2; bij een ‘ja’ kan de kerkganger/bezoeker niet komen) 

 registreert NAW-gegevens en telefoon/emailgegevens van de kerkganger/bezoeker 

 houdt presentie bij van gebruikers en bezoekers 

 

5.2 Medewerkers 

Medewerkers zijn herkenbaar aan hesjes (zie bijlage 3) 

Voor kerkdiensten zijn 2 deurontvangers en 2 plaatsaanwijzers nodig. 

Voor een activiteit 1 deurontvanger en 1 plaatsaanwijzer. 

Deurontvangers en plaatsaanwijzers zijn herkenbaar en duidelijk in hun optreden en beslissingen. 

Beiden houden tijdens de dienst of activiteit toezicht of aanwezigen zich aan de gebruiksregels houden.  

 

5.3 Deurontvanger:  

1. verwelkomt bij de buitendeur de kerkganger of bezoeker; 

2. controleert de aanmelding op de presentielijst en vinkt deze af; 

3. vraagt naar de gezondheid van de kerkganger of bezoeker, m.n. vraag 1 en 2 van de presentielijst;  

Bij een ‘ja’ op een vraag kan de kerkganger/bezoeker niet toegelaten worden. 

4. geeft zo nodig uitleg of toelichting;  

Vooraf heeft de kerkganger of bezoeker de gebruiksregels ontvangen. 

5. wijst op het gebruikmaken van de handgel; 

6. verwijst door naar de plaatsaanwijzer. 

 

5.4 Plaatsaanwijzer: 

1. begeleidt de kerkganger(s) naar hun plaats; 

2. regelt na afloop een correct vertrek uit het gebouw. 

 

6. Kerkdiensten 

 
6.1 Toelating en aanmelding 

Kerkdiensten zijn alleen toegankelijk na aanmelding. 

Het maximaal aantal personen dat in de kerkzaal aanwezig kan zijn met inachtneming van de anderhalve 

meterregel, afgezien van voorganger, koster, organist, technici en dienstdoende kerkenraadsleden, is 

vastgesteld op 65 personen. 

Gemeenteleden en gasten, die de kerkdienst willen bijwonen, melden zich tot vrijdagavond aan via  

- het aanmeldformulier op de website of 

- email aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl of  

- telefonisch op donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur;  telefoonnummer 020- 641 38 26. 

De koster bepaalt na vraagstelling over de gezondheid of plaatsing mogelijk is - zie bijlage 4 vragen RIVM.  

De koster registreert de persoonsgegevens op de presentielijst - zie bijlage 2. 

Indien de kerkzaal is volgeboekt wordt gevraagd om op de lijst van de zondag daarop geplaatst te worden. 

Bij structurele overtekening wordt een indeling naar woonwijk gehanteerd. 

 

6.2 Toelating risicogroepen 

Gemeenteleden en gasten met verkoudheidsklachten en lichte verhoging blijven thuis. 
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Bij koorts en/of benauwdheidsklachten blijven ook hun gezinsleden thuis. 

Kerkgangers en gasten die klachten ontwikkelen na aanwezigheid in het kerkgebouw  melden dit zo snel 

mogelijk aan de koster - telefoon 06-42925149 en de GGD van de Regio Amstelland - telefoon 020-5555911. 

 

6.3 Fietsenstalling 

De fietsenrekken op het voorplein worden niet gebruikt.  

Fietsen kunnen geplaatst worden in de rekken aan de kopse kanten van de bijgebouwen en langs de 

opritten.  

Fietsers houden bij het wegzetten of ophalen onderling afstand. 

Bij calamiteiten dienen de fietsen verwijderd te zijn voor toegang van de hulpdiensten. 

 

6.4 Zitplaatsen 

De plaatsaanwijzer geeft de beschikbare zitplaatsen in de banken aan. 

Bij de stoelen blijven tussen kerkgangers drie stoelen onbezet. 

Overal wordt consequent de anderhalve meterregel gehandhaafd.  

Dit geldt ook langs de gangpaden links en rechts.  

Het middenpad en de zij-nissen worden niet gebruikt. 

Personen uit één huishouding mogen naast elkaar zitten. 

 

6.5 Leiding tijdens de dienst 

De BHV-er/koster heeft rondom en tijdens de dienst de algemene leiding bij het uitvoeren van dit 

gebruiksplan. 

De koster wijst vooraf personen aan die hem of haar hierbij behulpzaam zijn.  

Iedereen volgt de aanwijzingen die door hen of namens de koster worden gegeven op. 

 

6.6 Medewerkers 

De medewerkers, organist, zangers en technici, zijn een half uur voor aanvang aanwezig en verplaatsen zich 

zo min mogelijk door de kerkzaal. 

De liturgische bloemschikking is ruim van tevoren klaargezet. 

Na binnenkomst van de kerkgangers wordt geloop vermeden. 

 

6.7 Aankomst kerkgangers 

Tussen 9.30 uur en 10.00 uur kunnen de kerkgangers binnenkomen.  

Afhankelijk van het te verwachten aantal (30-35) staat alleen de rechtervoordeur. Bij volledige bezetting 

staan beide zijdeuren open. 

Bij gelijktijdige aankomst wachten kerkgangers buiten op de twee buitenste paden en houden daarbij 

anderhalve meter afstand. Er zijn afstandsmarkeringen aangebracht. 

Het middenpad wordt niet gebruikt. 

De midden-deuren binnen en het middenpad in de kerkzaal worden niet gebruikt.  

In de hal zijn tafels met handgel aanwezig - zie bijlage 6 plattegrond IN. 

Bij de deur worden zij verwelkomd door de deurontvanger die navraag doet naar de gezondheidstoestand en 

indien nodig uitleg geeft over de gebruiksregels. 

Daarna brengt de plaatsaanwijzer betrokkenen naar hun zitplaats.  

Er is géén vrije zitplaatskeuze.  

Tijdens de viering blijft ieder op zijn plaats. 

 

6.8 Garderobe 

Deze wordt niet gebruikt. Jassen etc. worden meegenomen naar de zitplaats. 

 

6.9 Liedboeken en liturgieën 
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Er worden géén liedboeken uitgereikt. 

De liturgie en liederen worden op de beamer geprojecteerd.  

Eigen bijbel of liedboek mag gebruikt worden, en mag niet in de kerkzaal achterblijven. 

Er liggen exemplaren van de orde van dienst klaar, waaronder enkele met grote letters. 

 

6.10 Gemeentezang 

Vooralsnog zingt de gemeente niet mee.  

Per dienst is een zanggroepje dat namens de gemeente zingt. 

De zangers nemen voorin plaats. 

Bij het zingen zorgen zij voor voldoende onderlinge afstand naar elkaar en de kerkgangers. 

 

6.11 Vertrek 

Bij het uitgaan van de kerkzaal worden alleen de linker- en rechterdeuren gebruikt.  

De midden-deuren blijven gesloten - zie bijlage 7 plattegrond UIT. 

De aanwezigen wachten tot zij aan de beurt zijn, als volgt: 

De volgorde is van achteren naar voren.  

Een volgende rij gaat lopen op aanwijzing van de plaatsaanwijzer als de vorige rij minstens  anderhalve meter 

verder is. 

De aanwezigen verlaten de kerkzaal direct.  

Men blijft niet napraten in de garderobe of bij de deuren.  

In de directe omgeving van de kerk ook afstand houden en geen groepen vormen. 

Er is geen ontmoeting, géén koffie- of theedrinken na de dienst. 

Indien de omstandigheden het toelaten bepaalt de koster of er buiten koffie of thee gedronken kan worden. 

 

6.12 Toiletten 

De toiletten zijn beschikbaar, maar kerkgangers wordt dringend verzocht het gebruik tot een minimum te 

beperken.  

Voor de damestoiletten geldt dat er slechts één persoon tegelijk aanwezig is.  

De toegang naar de toiletten is smal. Ook hier geldt bij het komen en gaan de anderhalve meter 

afstandsregel. De deurontvanger houdt toezicht op eventuele wachtenden. 

In de toiletruimten zijn reinigingsmiddelen aanwezig en hangt instructie over het reinigen na gebruik – zie 

bijlage 4b 

 

6.13 Dienstdoenden tijdens de viering 

Tijdens de voorbereidingen in de consistorie wordt anderhalve meter afstand gehouden. 

De microfoon voor de voorganger ligt klaar in de consistorie. Hij/zij moet die zelf opspelden 

Namens de kerkenraad is er een ouderling en een diaken volgens rooster aanwezig 

Zolang er geen collectes met doorgeefzakken zijn, is er geen collectant nodig 

De lector zit bij de ambtsdragers en verzorgt de lezing(en) vanaf de lezenaar. 

De ouderling gebruikt de tafelmicrofoon en begint zoals gebruikelijk de dienst en spreekt het drempelgebed 

uit.  

De ouderling geeft de voorganger geen hand, maar op gepaste afstand een hoofdknik waarna de voorganger 

de dienst voortzet. 

De dienstdoenden komen via de rechter ingang de kerkzaal binnen en gaan via het rechter zijpad naar voren. 

Voor de dienstdoenden zijn op  de eerste rij aan de doopvontzijde stoelen gereserveerd. 

Na de dienst verlaten de dienstdoenden de kerkzaal via hetzelfde zijpad. 

 

6.14 Collecten 

Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd.  
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De mogelijkheid om digitaal te geven blijft vooralsnog bestaan.  

Daarnaast worden bij de uitgangsdeuren mandjes geplaatst voor de twee aangekondigde collecten. 

De opbrengst wordt na afloop van de dienst geteld en geregistreerd. De tellers dragen hierbij 

wegwerphandschoenen. 

 

6.15 Crèche /Kinderdienst/Tienerdienst 

Vooralsnog is er géén crèche. 

Indien er geen kindernevendienst of tienerdienst is blijven kinderen/tieners de gehele dienst bij de ouder(s) 

in de kerkzaal. 

Indien er wel kindernevendienst is gaan de kinderen bij binnenkomst naar hun zitplaats voorin de kerk. Na 

het kinderdeel gaan zij via het zijpad naar de Bankraszaal. 

De tienerdienst kan in de Pauluszaal plaatsvinden. 

Allen blijven daar met de leiding tijdens de kerkdienst. 

 

6.16 Bediening Heilig Avondmaal 

Bediening van het Heilig Avondmaal vindt vooralsnog niet plaats.  

Nadere bijzonderheden worden bepaald bij hervatting van de bediening. 

 

6.17 Bediening Heilige Doop 

Bediening van de doop kan plaatsvinden met inachtneming van het volgende: 

 Doopouders en predikant houden afstand.  

Alleen bij de besprenkeling zelf komt één van de doopouders dichterbij de predikant.  

Deze bedient de doop met een uitgestrekte arm.  

 Andere kinderen dan uit het gezin van de dopeling komen bij de bediening van de doop niet naar voren. 

 Géén zegenwens of felicitaties door de kerkgangers na afloop van de dienst 

 

6.18 Bevestiging ambtsdragers 

Bevestigingen of benoemingen kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals eerder beschreven in dit 
gebruiksplan. Wel is het van belang dat het vermijden van lichamelijk contact extra belangrijk. Denk daarbij 
aan zegenen en het feliciteren zonder fysieke aanraking. 
 

7 Hygiëne 
Bij de ingangen wordt handgel beschikbaar gesteld. 

Het dragen van een mondkapje is niet vereist, maar wel toegestaan.  

Na elke dienst worden schoongemaakt: 

- deurknoppen en handgrepen 

- bovenkant banken en armleuningen stoelen 

- kansel, liturgische tafel en lessenaar 

- toiletten 

- speeltafels van orgel en piano; audiomeubel en a.v.-hulpmiddelen;  

- collecteschalen/mandjes;  

- consistorie e.a. gebruikte ruimten 

- de ruimten worden zoveel mogelijk geventileerd 

 

Globaal tijdschema (voorbeeld) 

wanneer wat wie 

vooraf aanmeldingen koster 

zaterdag   

zondag kerkdienst  
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9:00u (vlucht)deuren van het gebouw openen voor ventileren koster 

 toiletten en deurklinken reinigen koster 

9:00u deurontvangers en plaatsaanwijzers aanwezig 

aanwijzingen klaarzetten 

team medewerkers 

9:00u technici aanwezig team technici 

9:30u zangers muziekteam aanwezig  

10:00u aanvang dienst ouderling van dienst 

11:15u afsluiting dienst voorganger 

 ventileren koster 

 reinigen gebruikte ruimten en inventaris: 

w.o. toiletten en alle deurklinken reinigen 

koster 

 reinigen mengtafel, microfoons, laptop, etc. techniekteam 

 zaal/kerk afsluiten  koster 

 

8. Samenkomsten bij uitvaarten 
Aanwezigen worden toegelaten op basis van het protocol van de begrafenisondernemer, tot het 

maximumaantal aanwezigen in de kerkzaal - zie boven. 

De verdeling van te gebruiken zitplaatsen is als tijdens gewone kerkdiensten.  

Ook voor samenzang gelden dezelfde regels als tijdens kerkdiensten. 

De koster bespreekt met de begrafenisondernemer hoe de toegang, het toewijzen van zitplaatsen en het 

vertrek uit de kerk worden geregeld.  

Afgesproken kan worden dat de begrafenisondernemer rondom en tijdens de samenkomst hierbij de leiding 

heeft, maar de koster blijft verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken en kan tijdens de 

samenkomst te allen tijde aanwijzingen geven.  

Na afloop van de samenkomst worden de kerkzaal en gebruikte ruimten gereinigd als na een kerkdienst. 

De koster houdt presentie bij van de aanwezigen i.v.m. mogelijke bronbesmetting. 

 

9. Samenkomsten door de week 
Voor samenkomsten door de week geldt het volgende: 

 elk gebruik van het gebouw wordt vooraf gemeld bij de koster.  

Dit geldt óók voor individueel bezoek aan het gebouw, bv oefenen organisten, spreekuur predikanten. 

 per bijeenkomst is er één bij de koster bekende contactpersoon. 

 in de consistorie komen maximaal 3 personen bij elkaar 

 in de Bankraszaal komen maximaal 6 personen bij elkaar 

 in de Pauluszaal komen maximaal 10 personen bij elkaar 

 er wordt niet gezongen 

 airco’s worden niet gebruikt 

 

9.1 Bijeenkomsten van de gehele gemeente 

Voor een bijeenkomst, zoals bijvoorbeeld met een beroepen predikant, gelden in hoofdlijnen dezelfde regels 

als voor een kerkdienst, waarbij per geval nadere aanwijzingen worden gegeven.  

Gestreefd wordt naar een combinatie van fysieke en online deelname.  

Toelating op basis van aanmelding vooraf. 

 

10. Verhuur 
Bij verhuur worden de bovenstaande richtlijnen in de huurovereenkomst opgenomen. 

 

11. Besluitvorming 
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Met het oog op wijzigingen in dit gebruiksplan wordt steeds overlegd en/of advies gevraagd aan de koster of 

hulpkoster. 

Dit gebruiksplan wordt door de wijkkerkenraad van de Kruiskerk vastgesteld.  

Indien een wijziging noodzakelijk is maar de kerkenraad niet voor die tijd bijeenkomt, stelt het moderamen 

van de wijkkerkenraad de wijziging vast. Het moderamen verantwoordt dit besluit in de eerstvolgende 

kerkenraadsvergadering. 

De tekst van het gebruiksplan wordt steeds bijgewerkt door de scriba namens het moderamen of de 

wijkkerkenraad. 

 

12. Communicatie 
De gedragsregels en uitvoering van dit gebruiksplan worden in  een samenvatting gedeeld met de 

gemeenteleden via een bijlage bij Kruispuntjes 

Via Kruispuntjes, website, mailing en brieven communiceren we de algemene huisregels, de 

aanmeldingsregels voor de diensten en voorkomende wijzigingen. 

In het gebouw is bewegwijzering aangebracht voor de looproutes en affiches voor informatie. 

In het toilet hangen de aanwijzingen voor reiniging na toiletgebruik. 

Het gebruiksplan is in het kantoor van de koster aanwezig. 
Verder benutten we ons gemeenteblad Present en wekelijkse Nieuwsbrief PGA-B voor informatie. 
Ook kan via Contact Kruiskerk informatie worden ingewonnen. 
Social media als Facebook en WhatsApp bieden eveneens mogelijkheden voor communicatie met 
doelgroepen. 
Het vitrine bord links voor de kerk vermeldt informatie voor buurtgenoten en passanten. 
 
Dit gebruiksplan is samengesteld op basis van: 
Richtlijnen RIVM en geldende voorschriften overheid, Richtlijnen PKN, Gebruiksplan Pauluskerk en 
Pelgrimskerk en voorstellen en commentaren van de ad hoc commissie: M. van Leeuwen, A.F. Appelhof  en H 
van der Meulen. 
 
Aldus vastgesteld op 22 juni 2020. 
A.C. Winter, voorzitter  
A.C. Kotterer, scriba 
 
 
13. Bijlagen: 

1. info Kerken in coronatijd 

2. Aanmeldingslijst kerkbezoek of activiteit 

3. Hesjes en posterinfo 

4. Check: gezondheidsvragen RIVM 

5. Plattegrond IN 

6. Plattegrond UIT 
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Bijlage 1 

 Kerken in 

coronatijd 

 

Gebruiksregels kerkgebouw 

 

Vooraf 

Ook in deze periode willen we de kerk gebruiken 

voor diensten en activiteiten. 

Om gebruikers, w.o. ook bezoekers en huurders, 

met inachtneming van de overheidsmaatregelen 

en richtlijnen van de PKN veiligheid te bieden zijn 

gebruiksregels opgesteld. 

Iedere gebruiker kent zijn of haar 

verantwoordelijkheid en houdt zich aan de 

gebruiksregels. 

De regels staan in het Gebruiksplan dat 

vastgesteld is door de kerkenraad. Het 

Gebruiksplan staat op de website en is bij de 

koster in te zien. Wijzigingen van het plan worden 

via website en Kruispuntjes vermeld. 

Het dagelijks beheer van het kerkgebouw en 

uitvoering van het Gebruiksplan wordt gedaan 

door de koster of hulpkoster en de medewerkers. 

Zij zijn herkenbaar aan hun hesje.  

In deze info staan de gebruiksregels verkort 

aangegeven.  

De ruimte voor personen is beperkt. In de kerkzaal 

mogen max. 65 kerkgangers, in de Pauluszaal 10, 

in de Bankraszaal 6 en in de predikantskamer 3 

personen tegelijk aanwezig zijn. 

Na gebruik worden ruimten en gebruikte 

voorwerpen/inventaris gereinigd. 

 

Belangrijk is dat  

de anderhalve meter regel aldoor geldt en 

mensen die ziekteverschijnselen hebben niet 

toegelaten worden. 

 

(pag 2) 

Aanmelding kerkdienst en activiteiten 

Aanmelding voor een dienst kan tot vrijdagavond 

via de website of email aanmelden@kruiskerk-

amstelveen.nl  of telefonisch op donderdag van 

10.00 uur tot 16.00 uur;  telefoonnummer 020- 

641 38 26 met beantwoording van de 

gezondheidsvragen. De vragen zoals aangegeven 

door het RIVM zijn:  

Heeft u 

1. in de afgelopen 24 uur klachten als hoesten, 

verkoudheid, verhoging, benauwdheid, 

reuk/smaak verlies? 

2. een huisgenoot met koorts en/of 

benauwdheid? 

3. het coronavirus gehad of is dit vastgesteld? 

4. een huisgenoot met coronavirus? 

5. Bent u in quarantaine? 

Bij ‘JA’ op een van de vragen wordt u niet 

toegelaten. 

 

Bijwonen van de kerkdienst 

De kerkdeuren zijn geopend van 9.30 uur tot 

10.00 uur. 

Fietsers plaatsen de fiets in de rekken aan de 

kopse kanten van  de bijgebouwen of langs de 

opritten. Niet op het voorplein. 

Ieder houdt anderhalve meter afstand ook als er 

buiten gewacht moet worden. 

Afstandsmarkeringen zijn aangebracht. 

Bij binnenkomst heet de deurontvanger u welkom 

en vraagt naar uw gezondheid. Gebruik de 

handgel voor u de kerkzaal ingaat. 

De plaatsaanwijzer begeleidt u naar een plaats op 

de stoelen of de banken. De garderobe wordt niet 

gebruikt. Jassen e.d. meenemen naar uw zitplaats. 

Liedboek en liturgie worden niet gebruikt. Met de 

beamer worden de liederen en liturgie 

geprojecteerd. Eigen liedboek en/of bijbel mogen 

meegenomen worden en mogen niet 

achtergelaten worden. De gemeentezang wordt 

door een zanggroepje verzorgd. Liederen niet 

meezingen. 

Tijdens de viering wordt er niet gelopen.  

Het Avondmaal wordt voorlopig niet gevierd. 

Er wordt niet gecollecteerd; bij de uitgang staan 

collectemandjes. 

Na afloop van de dienst geeft de plaatsaanwijzer 

aan dat u mag weggaan. Er is geen ontmoeting, 

geen koffie of thee. Voorkom buiten ook 

groepsvorming. 

De toiletten worden niet gebruikt; alleen bij 

noodzaak. Voor reiniging na gebruik zijn instructie 

en middelen in het toilet aanwezig. In het 

mailto:aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl
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damestoilet is slechts één persoon tegelijk 

aanwezig. 

 

(pag 3) 

Bijwonen activiteit 

Voor het bijwonen van een activiteit gelden 

eveneens bovenstaande regels. 

 Aanmelding bij de koster 

 Controle bij binnenkomst 

 Zittenblijven tijdens de activiteit 

 Geen zingen 

 De koster serveert consumptie 

 Geen groepjesvorming bij weggaan 

 Toiletgebruik bij noodzaak 

 

Tot slot 

Mocht bovenstaande onduidelijk zijn of vragen 

geven dan kunt u bij de koster terecht. 

Wij rekenen op uw medewerking en hopen dat de 

regels zo kort mogelijk van kracht zullen zijn. 

Namens de kerkenraad, 

A.C. Winter, voorzitter 

 

 

 

Aanmelden 

tot vrijdagavond via website kruiskerk-

amstelveen.nl of email: aanmelden@kruiskerk-

amstelveen.nl of 

via telefoon op donderdag van 9.00-16.00 uur: 

020- 641 38 26 

 

Bijlage: Check: gezondheidsvragen RIVM - z.o.z. 

pag.4 

 

Belangrijk is dat  

we zorgen voor elkaars veiligheid en gezondheid. 

>>>Houd de anderhalve meter afstand.<<< 

 

(pag 4: zie bijlage 4a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl


Bijlage 2 

Voorbeeld Deelnemers-/presentielijst  ingevuld door: 

Activiteit  

Ruimte kerkzaal 70 / Paulus 10 / Bankras 6 / anders: 

Datum en tijd  

Naam leiding en organisatie  

Aanmelding via  telefoon / anders:  

Check vragenlijst RIVM:  

Heeft u 

1. klachten afgelopen 24 uur: hoesten, verkoudheid, verhoging, benauwdheid, reuk/smaak verlies? 

2. een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid? 

3. het coronavirus gehad of is dit vastgesteld? 

4. een huisgenoot met coronavirus? 

5. Bent u in quarantaine? 

 
Present  naam telefoon aantekeningen/adres 1 2 3 4 5 

 1         

 2         

 3         

 4         

 5         

 6         

 7         

 8         

 9         

 10         

 11         

 12         

 13         

 14         

 15         

 16         

 17         

 18         

 19         

 20         

 21         

 22         

 23         

 24         

 25         

 26         

 27         

 28         

 29         

 30         

 31         
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Bijlage 3 

Voorbeeld hesje 

zie:  https://coronaviering.nl/kerkhesje/ 

 

Visueel materiaal dat de routing, richtlijnen etc. duidelijk maken in een kerkgebouw 

Zie: https://uwcoronadrukwerk.nl/product-categorie/kerken/protestantse-kerk/ 

 

 

Bijlage 4a en 4b 

                              (tekst per toilet aanpassen 

  

https://coronaviering.nl/kerkhesje/
https://uwcoronadrukwerk.nl/product-categorie/kerken/protestantse-kerk/
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Bijlage 5 
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Bijlage 6 
 


