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GEBRUIKSPLAN KERKEN 
d.d. 24 mei 2020 

 

Inleiding 

De protocols “Gelovigen”, “Bedienaren” en “Kerkgebouwen”, uitgebracht door het bisdom Haarlem-
Amsterdam d.d. 20 mei 2020, vormen de grondslag voor het Gebruiksplan kerken. De algemene 
richtlijnen gelden voor alle kerken in onze parochie: het Nieuwe Verbond, de Pancratius, de Paulus 
en de Verrijzenis. Dit gebruiksplan vormt ook de grondslag voor een eventuele ruimere openstelling 
na 1 juli 2020. Gezien de verschillen in kerkbezoek, grootte van de accommodatie en de 
beschikbaarheid van vrijwilligers, is de uitwerking van dit gebruiksplan op een aantal punten per 
locatie verschillend. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene regels, voor de uitvoering en 
de toepassing hiervan vraagt het bestuur de medewerking van de vier parochiële teams afzonderlijk. 
 
Algemene regels 
 

• Toezichthouder. Per kerkgebouw neemt een lid van het bestuur/van het parochiële 
team/parochiaan de taak op er op toe te zien dat alle maatregelen worden opgevolgd. Het 
betreffende parochiële team, zal één of meer parochianen verzoeken deze 
verantwoordelijke functie te willen vervullen. Indien hiervoor niemand kan worden 
gevonden, kan de kerk niet worden geopend. 
Hij kan corrigeren met het verzoek aan parochianen zich aan de regels te houden. Indien er te 
veel personen zijn die zich niet aan de regels wensen te houden, kan hij tot ontruiming en 
sluiting overgaan. In overleg met het bestuur zal besloten worden hoe het met de 
openstelling of sluiting verder moet. Indien de toezichthouder niet aanwezig kan zijn, laat hij 
zich tijdig vervangen. Voor de herkenbaarheid is het aan te raden dat hij een speciaal hesje 
draagt (bestuur bestelt die na overleg met de parochiële teams) 

• Bedrijfshulpverlener/EHBO-er. Per kerkgebouw dient er tijdens de openstelling een 
bedrijfshulpverlener of een persoon met een geldig EHBO-diploma aanwezig te zijn. Het 
betreffende parochiële team, zal één of meer parochianen verzoeken deze 
verantwoordelijke functie te willen vervullen. Er kan ook worden nagegaan, of het 
mogelijk is een professionele BHV-er voor de duur van de vieringen in te huren. Indien 
hiervoor niemand kan worden gevonden, kan de kerk niet worden geopend. 
Bij medische problemen kan hij de noodzakelijke assistentie verlenen. Indien hij niet aanwezig 
kan zijn, laat hij zich tijdig vervangen. Voor de herkenbaarheid is het aan te raden dat deze 
persoon een speciaal hesje draagt. (zie hierboven) Voor de hulpverlener moeten altijd 
voldoende beschermingsmiddelen aanwezig zijn. 
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Specifieke regelingen 
 

• Reserveringssysteem. Vanaf 1 juni t/m 30 juni geldt een maximum aantal personen van 30 
voor iedere viering, inclusief voorganger, toezichthouder, bedrijfshulpverlener, één of 
meer acolieten/misdienaars, koster, lector, mogelijk een muzikant of organist.  In de 
praktijk houdt dit in dat er 23 of minder personen aan een viering mogen deelnemen, 
afhankelijk van de invulling van de viering door de voorganger. Omdat terugkoppeling 
noodzakelijk is en omdat voor sommige personen gebruik van internet problemen 
oplevert, kiest het bestuur voor een telefonische reservering. De spelregels voor het 
reserveren zijn de volgende.  

• De reserveringslijst gaat uit van een maximum van 23 reserveringen per viering (tenzij er 
minder personen actief zijn als begeleiding). 

• De reserveringslijst wordt door degene die de telefonische reserveringen verzorgt, 
bijgehouden door de voor- en achternaam van de betreffende persoon te noteren.  

• De reserveringslijst wordt doorgegeven aan de vrijwilliger die bij de ingang van de kerk de 
kerkgangers verwelkomt en hun naam afvinkt op de lijst. 

• Omdat er in de parochie van de Vier Evangelisten verschillende kerkgebouwen zijn, zouden 
de parochianen in principe kunnen kiezen welke kerk hun voorkeur heeft.  
De parochiële teams van de Pancratius en van het Nieuwe Verbond hebben echter voor de 
maand juni reeds aangegeven dat men onvoldoende vrijwilligers kan vinden voor de functies 
van  toezichthouder en bedrijfshulpverlener, zodat er geen opening van deze kerken kan 
plaatsvinden. Voor de periode daarna zoekt men nog naar oplossingen. Het team van de 
Verrijzeniskerk is op dit moment bezig oplossingen te vinden voor op de korte termijn, zodat 
deze kerk mogelijk ook al in juni open kan gaan. Op dit moment is dat nog niet zeker. 

• Voor de reservering geldt dat wie zich het eerst meldt, het eerst maalt. Bij de reservering 
wordt er door de reserveringscoördinator gevraagd naar gezondheidsklachten (corona 
gerelateerd) Indien er verschijnselen aanwezig zijn, wordt er voor die persoon niet 
gereserveerd. 

• Vooraf moeten de namen van toezichthouder, bedrijfshulpverlener en andere vaste 
deelnemers aan een betreffende viering bij degene die de reserveringen opneemt, bekend 
zijn, vanwege het aantal. Het aantal begeleiders e.d. moet bekend zijn voordat de 
reserveringslijn open is, zodat het juiste aantal op de betreffende lijst kan worden 
aangegeven. 

• Indien er geen plaats meer is, kan de betreffende parochiaan wel een keuze maken voor 
een viering in de nabije toekomst en die reservering laten vastleggen. De 
reserveringscoördinator maakt de betreffende persoon hierop attent. Er kan voor meer 
personen uit hetzelfde huishouden worden gereserveerd. Het is slechts mogelijk één 
reservering vast te leggen, voor een volgende viering zal men opnieuw moeten proberen te 
reserveren.  

• Het bestuur publiceert wekelijks op welke momenten er vieringen zijn en in welke kerken, 
allereerst voor de maand juni. Publicatie vindt altijd op tijd plaats op de website van de 
Vier Evangelisten (www.vierevangelistenamsterdam.nl). Verder wordt er zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van de eigen publicatiekanalen, zoals de mededelingenbladen van iedere 
kerk, het Goede Nieuws en indien mogelijk de Westerpost (waarschijnlijk eenmalig, voor 
een langere periode). Indien er een bestand is van digitale lezers, worden deze zoveel 
mogelijk ook digitaal op de hoogte gehouden. Tevens zal er op de kerkdeuren van iedere 
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kerk eenmalig een plakkaat worden bevestigd, met daarop een verwijzing naar de website 
en de wijze van reserveren. (zie bijlage a.u.b.) 

• Afhankelijk van de openstelling van de verschillende kerken, zal er per kerk één 
telefoonnummer zijn, waarop men gedurende één middag bij een lid van het parochiële 
team/parochiaan/ pastor kan reserveren. Parochiële teams spreken onderling af wie de 
coördinator reserveringen wordt. Van de voorgestelde tijd om te reserveren kan worden 
afgeweken, als parochianen en bestuur dat dan maar weten. 

• Indien na enige tijd blijkt dat bijvoorbeeld de belangstelling minder groot is dan gedacht, 
dan kunnen er wellicht meer reserveringen voor opeenvolgende vieringen worden 
vastgelegd. Dit kan ieder parochieel team dan zelf beslissen, met even een berichtje naar 
het bestuur. 

• Vóór de periode na 30 juni, waar er hoogstwaarschijnlijk 100 personen aanwezig mogen 
zijn per viering, evalueren het bestuur en de parochiële teams de maatregelen en stellen 
dan aanvullingen/wijzigingen van dit gebruiksplan voor (bijvoorbeeld op verschillende 
manieren reserveren, ook digitaal) op basis van het aantal verwachte kerkbezoekers. 

• Voor andere gemeenschappen die gebruik maken van onze kerken, kan het bestuur geen 
verantwoordelijkheid nemen. Ook zij zullen zelfstandig een reserveringssysteem moeten 
opzetten, een BHV-er moeten aanstellen e.d. Het bestuur verzoekt de parochiële teams, 
indien dit van toepassing is, contact op te nemen met de andere gemeenschappen. 
Eventuele vrije dagdelen in de kerken die opengaan en dus al een bestickering e.d. hebben, 
kunnen dan aan deze gemeenschappen worden aangeboden, met het uitdrukkelijke 
verzoek zich aan de gebruiksregels te houden. Indien een andere gemeenschap gebruik wil 
maken van een vrij dagdeel, wordt het Gebruiksplan Kerken door de parochiële teams aan 
die andere gemeenschap beschikbaar gesteld. Het Gebruiksplan geldt dus ook voor de 
eventuele andere gebruikers van de kerken. 
 

Praktische uitwerking reserveringssysteem (1 t/m 30 juni) 
Telefoonnummers 
Paulus: 020-6191766 
Het Nieuwe Verbond: geen openstelling 
Verrijzenis: 06-28747588 (onder voorbehoud van openstelling) 
Pancratius:  geen openstelling 
 
Schema reserveringen en vieringen (eerste week van juni) 
Maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) Paulus 10.00u Reserveren vrijdag 29 mei; 14-17u 
Dinsdag 2 juni Paulus 19.00u reserveren vrijdag 29 mei; 14-17u 
Woensdag 3 juni Paulus 11.00u res. vrijdag 29 mei 14-17u 
Donderdag 4 juni Paulus 19.00u res. dinsdag 2 juni 14-17u 
Vrijdag 5 juni Paulus 11.00u res. woensdag 3 juni 14-17u 
Zaterdag 6 juni; Paulus 11.00u  Res: donderdagmiddag 4 juni; 14-17u 
Zaterdag 6 juni; Paulus 19.00u  Res: donderdagmiddag 4 juni; 14.17u 
Zondag 7 juni Verrijzenis 10.00u Res. : vrijdag 5 juni; 14-17u 
Zondag 7 juni Paulus 10.00u Res.: vrijdag 5 juni 14-17u 
 
(Volgende weken vergelijkbaar schema; behalve maandag 8 juni; Paulus 19.00u. Dit schema 
wordt wekelijks gepubliceerd via de website.) 
 
Praktische uitwerking.  

• Omdat de parochiële teams de plaatselijke situatie het beste kennen, verzoekt het bestuur 
deze teams onderstaande acties te ondernemen. 

• Het aanstellen van één of meer reserveringscoördinatoren. 
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• Indien er nog geen openstelling mogelijk is, te onderzoeken of dat met een ingehuurde BHV-
er wel zou kunnen (o.a. met het oog op de periode na 1 juli 2020) De kosten hiervan zijn door 
het bestuur bij voorbaat goedgekeurd (circa € 26,00 per uur). Mocht er op basis hiervan tot 
openstelling worden besloten, dan graag een bericht aan het bestuur i.v.m. gezamenlijke 
publicaties. 

• Het eerste verzoek is om veilige looproutes zichtbaar aan te geven, met behulp van 
plakstickers e.d. bij de ingang, ook met anderhalve meter afstand bij een mogelijke rij om de 
handen te ontsmetten(zelf bestellen graag) Houd al zoveel mogelijk rekening hierbij met de 
periode na 1 juli, waarbij er waarschijnlijk 100 personen in een viering aanwezig mogen zijn. 

• Graag ook actie om per kerk aan te geven waar de kerkbezoekers hun zitplaats kunnen 
innemen, op anderhalve meter afstand in alle richtingen. Gedacht kan worden aan het 
plakken van stickers (zoals bij de NS) op de leuning van de zitbanken, bijvoorbeeld boven de 
plek van een knielkussen. (liefst ook al voor 100 personen)(Deze stickers zelf bestellen en 
daarna bevestigen) 

• Het is aan te raden de knielkussens te verwijderen. De voorganger kan hierover iets 
mededelen. 

• Bij de ingang van de kerk staat een collectebus. Deze wordt na een viering geleegd. Er wordt 
niet gecollecteerd. De vrijwilliger die het geld gaat tellen, dient beschermingsmiddelen te 
gebruiken. De voorganger kan de aanwezigen ook verzoeken om hun bijdrage giraal over te 
maken (eventueel ter plekke met een smartphone). 

• Bij de ingang van de kerkruimte moet de mogelijkheid zijn om de handen te ontsmetten. Er 
zijn praktische gelflesjes met ontsmettingsmiddel in de handel. (Graag zelf bestellen, al naar 
gelang de behoefte.) 

• Stel een kort ontsmettingsplan op (wie, wat, waar, hoe). Schakel hier bijvoorbeeld de 
toezichthouder of één of meerdere andere verplicht aanwezige personen in, dat scheelt 
weer reserveringen. (ontsmetten van lessenaars, microfoons, e.d.; geen intentieboek in de 
kerk) (Bestel zelf een ontsmettingsmiddel in een spuitbus en ontsmettingsdoekjes die na 
gebruik worden vervangen) 

• Bestickeren plaatsen in de kerk voor de H. Communie. In het protocol voor de gelovigen staat 
beschreven hoe men persoonlijk ter communie kan gaan. Wel moet dan duidelijk waar en 
hoe. Voorafgaand aan de communie is het aan te raden dat de voorgangers enige 
aanwijzingen geeft en wijst op de bestickerde plekken voor de communie. Dar zijn ook 
enkele anderhalve meter-afstandsstickers aangebracht. 

• Ontsmetten na een viering kan gebeuren door goed te ventileren. Ook is het aan te raden 
aan iedere bezoeker een ontsmettingsmiddel/doekje mee te geven als men de kerkruimte 
betreedt, met het verzoek na de viering de zitplaats, leuning voor zich e.d., te reinigen. 

• Toiletten gesloten houden is  een goede manier om daar besmettingen te voorkomen. Indien 
de reiniging van toiletten goed is verzekerd (knoppen, brillen e.d na ieder individueel gebruik 
schoon maken, na openstelling geheel reinigen), dan is een zoveel mogelijk beperkte 
openstelling mogelijk. 

• Er zal geen koor- of samenzang zijn. Het bestuur staat achter deze maatregel uit het 
bisschoppelijke protocol. Indien er weer iets kan, zal het bestuur dit laten weten (tot nu toe 
is het voornemen van het bestuur in ieder geval tot 15 september dit zo te houden). Dirigent, 
organist moeten ook hierover ingelicht worden en gevraagd worden zo mogelijk enkele 
keren muzikaal bij te dragen aan een viering (instrumentaal, geen solisten-zangers, geen 
blaasmuziek) 

• Ophangen protocol vieringen. Het protocol “Gelovigen“ van het bisdom vermenigvuldigen en 
ter beschikking stellen aan kerkgangers. Tevens publiceren in verschillende bladen en zo 
mogelijk ophangen in de kerkgebouwen. Eventueel voorganger vragen een korte 
samenvatting hiervan voor te lezen na aanvang van een viering. 
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• Niet ophalen kerkgangers. Voor zover er regelingen bestaan dat bepaalde vaste kerkgangers 
worden opgehaald, verzoekt het bestuur dit tot nader order niet te doen. De maatregelen in 
het OV zijn niet toereikend voor het vervoer in een personenauto en het bestuur wil een 
maximale bescherming voor de vaak extra kwetsbare personen die worden opgehaald. 
Uiteraard ook voor de chauffeurs. 

• Beschermingsmiddelen voor vrijwilligers. Indien vrijwilligers daar prijs op stellen, 
bijvoorbeeld collectanten, kunnen zij er op rekenen dat het betreffende parochiële team 
voldoende mondkapjes, plastic handschoenen e.d. op voorraad heeft. (graag bestellen) 
Degene die het contante geld van collectes wil tellen, dient minimaal van handschoenen te 
worden voorzien. 

• Afsluiten wijwaterreservoirs. Wijwater wordt niet ter beschikking gesteld. 
• Geen koffie e.d. na afloop van een viering. Geen mogelijkheid bieden om elkaar binnen een 

kerkgebouw of ontmoetingsruimte nader te ontmoeten. Onderzoek heeft aangetoond dat de 
kans op verspreiding van het virus binnen ruimtes, dus ook binnen kerkgebouwen of 
ontmoetingsruimtes, eerder kan plaatsvinden dan buiten. 
Het bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid naar parochianen toe zeer serieus. De richtlijn 
blijft om de eerste tijd niet méér te organiseren dan de vieringen. Indien er echter een 
mogelijkheid is om buiten, bij mooi weer, bijvoorbeeld in de tuin van de pastorie, een 
afhaalpunt voor koffie te hebben en er zitplaatsen kunnen worden gecreëerd conform de 
richtlijnen van anderhalve meter, is dit wel mogelijk als experiment, onder voorwaarde dat er 
hier ook toezicht plaatsvindt en personen die zich er zich niet aan houden, erop worden 
aangesproken. Het aantal personen zal de dertig niet overschrijden, omdat het aantal 
deelnemers aan een viering  in de maand juni ook tot dat getal beperkt is. Dus niet 
openstellen voor anderen van buiten de viering. Denk ook aan het gebruik van 
weggooibekertjes e.d. en besteed bij het eventueel verstrekken van een plak cake de hygiëne 
extra in acht. Dit kan eventueel in juni als proef, maar als de aantallen groter worden in juli 
lijkt dit moeilijker te organiseren. Het meest zekere is hiervan af te zien, maar parochiële 
team kennen de plaatselijke situatie beter. Indien een parochieel team besluit dit te gaan 
organiseren, stelt het bestuur een mededeling hierover op prijs, evenals een heldere 
evaluatie. 

• Bezoek aan een (Maria)kapel. Vóór of na een viering willen sommige kerkgangers graag 
gebruik maken van de mogelijkheid om een kapel te bezoeken. Gezien de grootte van deze 
kapellen is het slechts toegestaan om steeds één persoon daar toe te laten, die eerst weer de 
handen ontsmet (ook hier dus een flesje ontsmettingsmiddel neerzetten) Eventuele 
wachtenden kunnen een rij voor de desbetreffende kapel vormen, met bodemstickers kan 
geholpen worden bij iedere kapel de juiste afstand te bewaren. Een vrijwilliger kan hier 
eventueel bij helpen. Eventuele bidstoelen moeten worden verwijderd vanwege het 
besmettingsgevaar, men wordt verzocht staande te bidden. 

• Kaarsengeld. Bezoekers van een kapel willen vaak ook een kaars opsteken. Het kaarsengeld 
kan in de daartoe bestemde bus worden gedaan, mede omdat de bezoeker reeds zijn handen 
heeft ontsmet. Wel zal degene die het geld gaat tellen, beschermingsmiddelen moeten 
gebruiken. 

• Plaatsen voor personen met een beperking. Voor personen met een rolstoel kunnen op 
enkele geschikte plaatsen in de kerk op de bodem stickers bevestigd worden, waarbij met de 
verdere plaatsindeling in de kerkbanken met de anderhalve meter afstand tot deze speciale 
plekken ook rekening wordt gehouden. 

• Benaderen voorgangers, acolieten, lectoren, koster en bhv-er e.d. Degene(n) die normaal de 
contacten met deze personen hebben, worden door het bestuur verzocht ook nu die 
contacten te verzorgen en de aanwezigheid van deze personen door te geven aan de 
reserveringscoördinator van de betreffende kerk, zodat bekend is hoeveel personen het 
betreft en het aantal mogelijke reserveringen voor die betreffende viering bekend is. 
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• Begeleiden kerkgangers door vrijwilliger(s) Bij het betreden van de kerk hebben sommige 
kerkgangers begeleiding nodig om (de eerste keer) een zitplaats te vinden. Bij het verlaten 
van de kerk reinigt iedere kerkganger eerst zijn zitplaats en gaat daarna rustig, per kerkbank 
of rij, met inachtneming van de anderhalve meter afstand, naar de uitgang of naar een kapel. 
Bij dit rij voor rij verlaten van de kerkruimte kunnen aanwijzingen van een of meer 
vrijwilligers misschien handig zijn. 
 
 
Slot 
 
Dit Gebruiksplan Kerken Amsterdam Nieuw-West is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking van pastor, bestuur en parochiële teams, op basis van de door de 
Nederlandse bisschoppen opgestelde protocollen. Dit plan zal ruim voor 1 juli a.s. worden 
geëvalueerd en aangepast voor de situatie na 1 juli (indien de overheid inderdaad kan 
vasthouden aan de verdere versoepeling van de coronamaatregelen).  
 
Het huidige Gebruiksplan is onder grote tijdsdruk samengesteld en het kan zijn dat daardoor 
een aantal zaken niet ver genoeg (tot in de kleinste details) zijn voorzien. Uiteraard gaat het 
bestuur er van uit dat onze parochiële teams en verdere vrijwilligers verstandig omgaan met 
dit Gebruiksplan en in gevallen waarin dit niet voorziet in de geest van de bisschoppelijke 
protocollen handelen. 
 
Tot zover het ontwerp gebruiksplan kerken. Indien er verdere suggesties/reacties zijn: graag 
doorgeven aan Hans van der Straeten (hvdstraeten@gmail.com) 
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Bijlage: affiche voor op kerkdeuren 
 
 
 


