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Met het vaststellen van dit gebruiksplan willen we als kerk onze verantwoordelijkheid nemen en 

waar mogelijk bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus.  

 

Wij volgen zoveel mogelijk de richtlijnen die worden gepubliceerd door de overheid (met name 

door het RIVM) en de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 

gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland.  

 

Dit plan en de daarbij horende bijlagen staan op onze website en zijn op papier in ons 

kerkgebouw aanwezig. 

 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra 

hiervoor aanleiding is. 

 

 

 

 

 

Pelgrimkerk 

Stephensonstraat 1 

2014 KB Haarlem 
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1. Algemene afspraken en maatregelen 

 

In het kerkgebouw gelden de algemene afstands- en hygiënemaatregelen: 

- Regelmatig handen wassen; 

- Geen handen schudden; 

- Houd 1,5 meter afstand tot personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren; 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 

- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten; 

- Blijf thuis als je ziek of verkouden bent. 

 

In de hal van de kerk staat een desinfectiezuil, zodat iedereen eenvoudig bij binnenkomst 

zijn/haar handen kan desinfecteren. 

 

In de kerkzaal zijn extra ventilatoren geplaatst. 

 

In de techniekhoek in de kerkzaal zijn schermen tussen de plaatsen van de verschillende 

technici geplaatst.  

 

Bij het orgel liggen desinfecterende doekjes t.b.v. het schoonmaken van de klavieren. 

 

2. Gebruik van het kerkgebouw (algemeen) 

 

Het kerkgebouw wordt op zondagochtend gebruikt voor het vieren van de eredienst. Daarnaast 

worden de diverse ruimten in het kerkgebouw gebruikt voor andere gemeente-activiteiten, 

zoals gespreksgroepen en het inloopcafé. 

Verder worden ruimten in het kerkgebouw aan derden verhuurd of ter beschikking gesteld. 

 

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch beperken we de capaciteit van 

onze ruimten om onderling 1,5 m afstand te kunnen houden. 

 

Overzicht maximumaantal personen per ruimte 

Kerkzaal (tot 1 juli 2020) 30 personen 

Kerkzaal (vanaf 1 juli 2020) 50 personen 

Zaal 1 (Ida Felderhofzaal) 18 personen 

Zaal 2 (Koffiezaal) 15 personen 

Zaal 3 (Kindernevendienstruimte) 8 personen 

Uppergroud 15 personen 

Keuken 3 personen 

 

Bij reservering door gemeenteleden en verhuur/terbeschikkingstelling aan derden worden deze 

aantallen in acht genomen. 

 

3. De viering van de eredienst 

 

De kerkzaal is zodanig ingericht dat bezoekers die niet tot hetzelfde huishouden behoren 

eenvoudig 1,5 m afstand kunnen houden. 

 

Tot 1 juli kunnen maximaal 30 personen ('medewerkers' niet meegerekend) de kerkdienst 

bijwonen. 

Vanaf 1 juli zijn dat maximaal 50 personen. Wanneer in de praktijk blijkt dat bij 50 bezoekers 

een aantal zitplaatsen onbezet blijft, kan dit aantal worden aangepast. 
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Voor het bijwonen van de kerkdienst moeten bezoekers zich tevoren aanmelden via 

kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.nl. Degene die de aanmeldingen noteert, geeft uiterlijk 

zondagochtend 9.30 uur aan de diaken van dienst door hoeveel personen zich voor de dienst 

hebben aangemeld. Wanneer het maximumaantal reserveringen nog niet is bereikt, kunnen ook 

mensen zonder voorafgaande reservering worden toegelaten totdat het maximumaantal is 

bereikt. Ook van die mensen worden contactgegevens genoteerd. De namenlijsten van de 

bezoekers worden aan de scriba gegeven en door de scriba bewaard ten behoeve van evt. 

contactonderzoek. 

 

In afwachting van de uitkomsten van nader onderzoek naar de besmettingsrisico's van zingen, 

vindt voorlopig geen gemeente-samenzang plaats in de kerkdiensten. Wel kunnen muzikanten 

en (maximaal) één zanger(es) medewerking verlenen aan de dienst. In dat geval wordt 

zorggedragen voor voldoende afstand tussen de zanger(es) en de bezoekers van de kerkdienst, 

en voor voldoende afstand tussen de muzikant(en) en zanger(es) onderling.  

 

De viering van het Heilig Avondmaal vindt tot nader order op lopende wijze plaats. Daarbij 

wordt de wijn in kleine bekertjes aan gemeenteleden aangeboden. 

 

Tot 1 september 2020 is er geen crèche en geen kindernevendienst. Wanneer deze activiteiten 

weer worden opgestart, zullen de daarvoor geldende richtlijnen in acht worden genomen. 

 

Na afloop van de kerkdienst wordt voorlopig niet gezamenlijk koffie/thee gedronken.  

 

De verdere praktische gang van zaken rond de kerkdienst is neergelegd in de bijlagen: 

1. Huisregels bij de kerkdienst 

2. Praktische gang van zaken rondom de kerkdienst 

3. Instructie voor de 'gidsen' bij de erediensten 

4. Afbeelding (verlaten van de kerkzaal na afloop van de kerkdienst) 

 

4. Activiteiten in de overige ruimten 

 

Bij het gebruik van de overige ruimten in het kerkgebouw wordt de hiervoor onder 2 vermelde 

maximumcapaciteit in acht genomen. 

 

De ruimte wordt tijdens de activiteit (en na afloop) zo goed mogelijk geventileerd. 

 

Bij het verlaten van de ruimte zorgt de contactpersoon van de betreffende gebruikers ervoor 

dat de deurkrukken worden schoongemaakt. 

 

De praktische gang van zaken rond het inloopcafé is neergelegd in de bijlage: 

5. Inloopcafe 

 

De keuken kan tijdens doordeweekse activiteiten gebruikt worden, waarbij geldt dat tevoren de 

handen worden ontsmet, dan wel dat handschoenen worden gedragen. Na gebruik worden de 

deurkrukken en de keuken(apparatuur) schoongemaakt. 

 

 

  

mailto:kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.nl
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Dit gebruiksplan en de bijlagen zijn vastgesteld door de kerkenraad op 23 juni 2020. 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Huisregels bij de kerkdienst 

2. Praktische gang van zaken rondom de kerkdienst 

3. Instructie voor de 'gidsen' bij de erediensten 

4. Afbeelding (verlaten van de kerkzaal na afloop van de kerkdienst) 

5. Inloopcafé 
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Bijlage 1        

 

Bijlage 1 

 
 
 

Welkom! Fijn dat u er bent om de 
eredienst mee te vieren! 
 
 

Houd voor ieders veiligheid rekening met de volgende 
huisregels: 

• Bij griep- of verkoudheidsklachten: blijf thuis 

• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst 

• De garderobe is gesloten, dus jassen graag meenemen 
naar de kerkzaal 

• Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet; in de kerk is 
het toilet alleen open voor 'noodgevallen' 

• Houd 1,5 m afstand tot elkaar en loop direct door naar 
de kerkzaal 

• Neem plaats op de eerstvolgende vrije zitplaats en 
volg hierbij de aanwijzingen van de 'gids' op 

• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten, alle anderen 
houden ten minste 3 zitplaatsen afstand van elkaar 

• Verlaat de kerkzaal rij voor rij en volg ook hierbij de 
aanwijzingen van de 'gids' op 

• De collecte vindt plaats bij het uitgaan van de kerk 

• Helaas is samen koffie drinken nog niet mogelijk 

• Verlaat na afloop direct het kerkgebouw, hou ook op 
het kerkplein voldoende afstand en blijf niet voor de 
ingang staan 

• Wees aardig en begripvol naar elkaar 
 
Heel hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Bijlage 2 

 

Bijlage 2 
 

Praktische gang van zaken rondom de kerkdiensten 

De kerkzaal is inmiddels anders ingericht. Er zijn stoelen en banken weggehaald 
waardoor een grotere afstand tussen de rijen is ontstaan. 
 

Bij binnenkomst in de kerk wordt u gevraagd of bij u sprake is van koorts, 
neusklachten, last van keelpijn, hoesten of kortademigheid. Als dat het geval is, kunt 
u de dienst niet bijwonen. 
Daarna wordt u gevraagd om uw handen te desinfecteren bij de zuil die daarvoor in 
de hal staat.  
 
Houd 1,5 m afstand tot elkaar en loop direct door naar de kerkzaal. 
 
Plaatsnemen in de kerkzaal vindt als volgt plaats:  

• huisgenoten mogen bij elkaar zitten, alle anderen houden ten minste 3 
zitplaatsen afstand van elkaar; 

• kerkgangers ontvangen (per gezin) bij binnenkomst 3 kaarten met daarop de 
tekst  "Houd 1,5 meter afstand = drie zitplaatsen vrijlaten"; 

• wie als eerste binnenkomt (alleen of als gezin) loopt over het middenpad naar 
voren en gaat op de voorste rij zitten, naar keuze aan de muurkant of de 
raamkant, en schuift zo ver mogelijk op naar de muur of naar het raam; 

• men legt vervolgens de drie kaarten op de volgende drie zitplaatsen;  

• de volgende die aanschuift, gaat op de eerste vrij beschikbare zitplaats zitten 
en legt weer drie kaarten naast zich neer; 

• de kerkzaal wordt op deze manier van voor naar achteren gevuld. 
 
Na afloop van de dienst verlaten de gemeenteleden de kerk rij voor rij:  

• als eerste verlaten de gemeenteleden aan de raamkant de kerkzaal, waarbij 
de achterste rij als eerste naar buiten gaat, de rij daarvoor als tweede enz.; 

• daarna verlaten de gemeenteleden aan de muurkant de kerkzaal, waarbij ook 
hier de achterste rij als eerste naar buiten gaat, de rij daarvoor als tweede 
enz. 

 
Zowel bij het ingaan als het uitgaan van de kerkzaal, is er elke week een 'gids' die 
een en ander in goede banen leidt. Graag zijn/haar aanwijzingen opvolgen. 
 
De collecte vindt plaats bij het uitgaan van de dienst. De collectezakken bevinden 
zich in de hal. Vanzelfsprekend kunt u uw gaven ook via de Givt-app geven. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Bijlage 3 

INSTRUCTIE VOOR DE 'GIDSEN' BIJ DE EREDIENSTEN 

 

Elke eredienst zijn er twee gidsen die ervoor zorgdragen dat de afgesproken 'corona-huisregels' 
nageleefd worden. De gidsen zijn vanaf 9.30 uur aanwezig in de kerk. 
Gids 1 = de collectant van dienst / andere vrijwilliger 
Gids 2 = de diaken van dienst 
Beide gidsen dragen voor en na de dienst een rood hesje. Deze hesjes hangen aan de kapstok. 
 
Voor de dienst: 

1. De gidsen zorgen ervoor dat bij de collectezakken de juiste bestemming van de eerste 
collecte is aangegeven. Er hangen meerdere kaartjes, graag de juiste voorop hangen. 
 
Gids 1: 

2. Gids 1 heet elk gemeentelid bij binnenkomst van de kerk welkom en vraagt of hij/zij zich 
tevoren heeft aangemeld. Als dit niet het geval is, vragen om dit volgende keer wel te doen 
(om de routine erin te krijgen) en de naam noteren. Van een niet-gemeentelid die zonder 
aanmelding de kerkdienst bijwoont graag even naam en telefoonnummer noteren (in 
verband met evt. contactonderzoek). De genoteerde gegevens doorgeven aan de scriba.  

3. Gids 1 vraagt elk gemeentelid of hij/zij één of meer van de volgende klachten heeft: koorts, 
neusklachten, last van keelpijn, hoesten of kortademigheid. Bij klachten kan het 
gemeentelid de dienst niet bijwonen. 

4. Als er geen sprake is van bovengenoemde klachten, vraagt gids 1 elk gemeentelid om de 
handen te desinfecteren bij de zuil in de hal. 

5. Gids 1 verwijst het gemeentelid door naar de kerkzaal (jas gaat mee, geen gebruik van 
garderobe, wc, etc.)  

6. Gids 1 kijkt of de onderlinge afstand van 1,5 m in acht wordt genomen en wijst 
gemeenteleden hierop als het nodig is. 

7. Gids 1 zit (samen met de gastvrouw van dienst) tijdens de dienst op de achterste rij aan de 
raamkant. Kijk nog even of er ramen open zijn, zet ze evt. open, en zorg dat de deur naar de 
gang open blijft (vanwege de nodige ventilatie). 

8. Graag ook even tellen hoeveel mensen er uiteindelijk in de kerkzaal zitten en of we 'vol' 
zitten. Dan kunnen we in de loop van de tijd bekijken of het maximum-aantal bezoekers dat 
we toelaten goed is of iets omhoog kan. Graag doorgeven via de mail aan Jeanne-Marie 
(c.claus@chello.nl). 
 
Gids 2: 

9. Gids 2 is niet aanwezig bij het consistoriegebed, maar staat in de kerkzaal. 
10. Gids 2 geeft elk gemeentelid/gezin 3 kaarten die zij naast hen leggen op de eerstvolgende 

drie vrije zitplaatsen [op de banken zijn vakken van 50 cm aangegeven]. Deze kaarten zijn 
geel van kleur en liggen op de tafel in de gang. 

11. Gids 2 deelt ook de weekbrief uit. Je kunt ook stapel op een stoel leggen en mensen vragen 
er zelf één te pakken. 

12. De gemeenteleden worden op een bepaalde manier door de kerk heen gegidst: niet meer 
ieder naar zijn/haar favoriete plekje, maar vullen van voor naar achteren. Daarbij is het de 
keuze van het gemeentelid of hij/zij aan de raamzijde of aan de muurzijde wil plaatsnemen. 
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13. Plaatsnemen in de kerkzaal vindt als volgt plaats (gids 2 begeleidt de mensen zonodig):  
- huisgenoten mogen bij elkaar zitten, alle anderen houden ten minste 3 zitplaatsen afstand 
van elkaar; 
- kerkgangers ontvangen (per gezin) bij binnenkomst 3 kaarten met daarop de tekst  "Houd 
1,5 meter afstand = drie zitplaatsen vrijlaten"; 
- wie als eerste binnenkomt (alleen of als gezin) loopt over het middenpad naar voren en 
gaat op de voorste rij zitten, naar keuze aan de muurkant of de raamkant, en schuift zo ver 
mogelijk op naar de muur of naar het raam; 
- men legt vervolgens de drie kaarten op de volgende drie zitplaatsen;  
- de volgende die aanschuift, gaat op de eerste vrij beschikbare zitplaats zitten en legt weer 
drie kaarten naast zich neer. 

14. De vijf stoelen aan de raamkant voorin blijven vrij voor ouderling en diaken van dienst. 
De vijf stoelen aan de raamkant achterin blijven vrij voor 2e gids en gastvrouw. 

15. Gids 2 zit tijdens de dienst als diaken van dienst op de voorste rij aan de raamkant. 
 
Na de dienst: 

16. Na afloop van de dienst verlaten eerst de predikant, ouderling en diaken de kerkzaal, daarna 
de gemeenteleden.  

17. Gids 1 sluit bij het uitgaan van de kerk direct aan bij de predikant en ambtsdragers en gaat 
naar de gang. 

18. Gids 2 gidst de gemeenteleden weer de kerk uit:  
- eerst gaat de raamkant, via de raamzijde eruit en wel van achteren naar voren, rij voor rij. 
- daarna kan de muurzijde, via het middenpad (raamzijde is dan al leeg), de kerkzaal 
verlaten. Ook hier geldt: van achteren naar voren en rij voor rij. 

19. Gids 2 kijkt of de onderlinge afstand van 1,5 m in acht wordt genomen en wijst 
gemeenteleden hierop als het nodig is. 

20. Gids 1 houdt de voortgang in de gang / bij de collecte in de gaten en seint gids 2 in als het te 
druk wordt op de gang. 

21. Gids 1 vraagt zo nodig aan gemeenteleden om zo snel mogelijk de kerk te verlaten. 
22. De gidsen zorgen ervoor dat de collectegelden in de kluis worden opgeruimd.  

 
Schoonmaken: 

23. De gidsen verzamelen de gebruikte gele kaarten en leggen ze weer terug op de tafel in de 
gang. Als je wilt, kun je de kaarten even schoonmaken. Op de tafel staat desinfectiemiddel 
met doekjes dat je hiervoor kunt gebruiken. 

24. De gidsen maken de raamhendels in de kerkzaal, de deurkrukken van de kerkzaal en de 
deurkrukken van de in/uitgang van de kerk schoon. 

 
 
 
Bedankt voor je hulp! 
Voor vragen of opmerkingen over het gidsen bij de erediensten kun je bij Jeanne-Marie Claus 
terecht. 
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Bijlage 4 
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Bijlage 5 

 

 

 

Bijlage 5 

 
Inloopcafé 
 
Ontvangst: 
• Bij binnenkomt screening van de mensen of ze verhoging, koorts hebben of hoesten. 
              Wie klachten heeft kan het inloopcafé niet bezoeken. 
• Bij binnenkomst de handen desinfecteren (zuil in de hal). 
• Bij binnenkomst worden de namen van de bezoekers genoteerd.  
              De namenlijsten worden bewaard t.b.v. evt. contactonderzoek. 
 
In de koffiezaal: 
• De stoelen rond de tafels op 1,5 meter zetten, zie onderstaande foto's en tekening.  
• Bezoekers houden bij het lopen in de koffiezaal onderling (zo veel mogelijk) 1,5 afstand van  

elkaar. 
• De koffiezaal wordt tijdens het inloopcafé (en na afloop) zo goed mogelijk geventileerd. 
• Bij mooi weer kunnen we (eventueel) buiten zitten op het plein. 
• De dienstdoende gastvrouw/heer ontsmet regelmatig zijn/haar handen en kan eventueel 

handschoenen dragen tijdens koffiezetten/schenken 
• Koffie/thee wordt in kopjes geschonken, suiker wordt in zakjes aangeschaft. 
 Melk wordt door gastvrouw/heer ingeschonken bij de bezoeker.  
 
Na afloop: 
• De bezoekers houden bij het verlaten van de kerk ook in de gang en op het kerkplein                

onderling 1,5 m afstand. 
• Na afloop worden deurkrukken, de keuken (voor zover gebruikt), tafels en stoelen 

schoongemaakt. 
• Gebruik van toilet is niet mogelijk, alleen in noodgevallen. Als het toilet is gebruikt, wordt dit 

na afloop schoongemaakt incl. kraan en deurkrukken. 
 
 

        


