
Gebruiksplan kerkgebouw
Dit betreft de openluchtdiensten van de Protestantse Evangelisatie Kommissie (PEK)
met haar kerkgebouw en kerkplein in het bos nabij het vakantiepark “De Katjeskelder”.

Gemeente: Protestantse Gemeente Oosterhout
gebouw/ openlucht ruimte  nabij Katjeskelder.

Versie: 1.33
Datum: 05-05-2021

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals
gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking
van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld
zodra hier aanleiding voor is.
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2 doel en functie van dit gebruiksplan
Hier wordt beschreven hoe wij als PEK, onderdeel van de kerkelijke gemeente
de algemene doelstellingen en functies van dit gebruiksplan inrichten.

2.1 doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:

● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot
zodanig gevaccineerd is, zodat de medische 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.

2.2 functies van dit gebruiksplan
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de

zogenoemde controlefase van de corona crisis;
2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van

samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen

binnen en buiten onze kerkelijke gemeente;
4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw

aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de
veiligheidsregio.

2.3 fasering
● Zolang van overheidswege en de PKN kerkdiensten gehouden mogen worden,

zal het maximum aantal bezoekers 30 personen (exclusief
‘medewerkers/vrijwilligers’) zijn. De eerste periode zal een continue proces
zijn van leren en bijstellen.

● Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar het maximum wat is
toegestaan conform de regelgeving vanuit PKN en RIVM. indien dit meer is
dan 30, exclusief medewerkers)

● Als PGO is overeengekomen dat de openluchtdiensten per 1 mei 2021
doorgang vinden onder de voorwaarden zoals deze in dit plan beschreven.

2.4 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 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.
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3 gebruik van het kerkgebouw
3.1 meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag
De dienst wordt gehouden in de openlucht zodat er natuurlijke ventilatie is. Bij regen of
dreiging van regen zullen de diensten geen doorgang vinden omdat dan niet aan de
vereiste van 1,5 meter kan worden voldaan.

Op het terrein tevens de “Boskapel”. Deze kapel wordt gebruikt door de Rooms
Katholieken. In theorie zou er een samenloop op de toegangspunten kunnen zijn,
waardoor de 1,5 meter niet kan worden nageleefd. Bij een gelijktijdige toeloop zal de
coördinator toezien dat de anderhalve meter regel wordt nageleefd.

3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten
De diensten vangen aan om ‘s morgens 09:00 uur. Er vindt één dienst plaats op
zondag. Het terrein is toegankelijk vanaf 08:30. Dit is ongewijzigd ten aanzien van de
oude situatie.

3.2 gebruik kerkzalen

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal
Er is geen kerkzaal. Er wordt gebruik gemaakt van een gebouw met een kerkplein voor
het gebouw. De diensten worden enkel op het kerkplein gehouden. Bij slecht weer gaat
de dienst niet door.

De open ruimte is flexibel in te vullen. Op basis van de reserveringen, een of twee
personen per wooneenheid, zal de opstelling opgezet worden. In een aparte bijlage:
plattegrond, wordt de maximale capaciteit aangeven, rekening houdend met de
anderhalve meter afstand

3.2.2 capaciteit in een anderhalve meter-situatie

stappen:
1. Wij gaan uit van een maximumcapaciteit van 30 kerkgangers vanaf 1 mei.
2. Er is sprake van het verplicht reserveren tussen vrijdag 18:00 uur en zaterdag

12:00 uur. Op dat moment, zaterdag 12:00 uur vindt een afweging plaats om de
dienst vanwege weersomstandigheden al dan niet door te laten gaan.

3. Reservering geschiedt op volgorde van binnenkomst. Vakantiegangers hebben
voorrang
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3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit
Beschrijf hier de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen.

Zaal Normaal gebruik Aangepast
gebruik per 1
mei 2021

Open ruimte
Plein 115 m2

maximaal 200 inclusief
gebruik gebouw en
grasveld. (I.v.m. het
mogelijk gevaar op
teken wordt
gewaarschuwd voor de
mogelijkheid op teken.)

30 zitplaatsen
Opschaling
mogelijk cf
routekaart PKN.
Zitplaatsen voor
medewerkers

Keuken 15m2 Koffie zetten, audio en
opbergruimte  normaal
zijn daar 2 personen

Gebruik voor audio
regulatie, geen
koffie
maximaal 2
personen

Hoofdgebouw gebruik bij regen. B nu in gebruik voor
ondersteunende
diensten en plaats
voor predikant,
organist, solist en
coördinator

4 concrete uitwerking
4.1 Gerelateerd aan het gebouw

4.1.1 routing
Er zijn twee toegangen die leiden naar het kerkplein met kerkgebouw. De eerste, de
“Katjeskelder”-route,  via de hoofdingang van de “Katjeskelder”. Vanuit de hoofdingang
van de “Katjeskelder” kan men voor de receptie langs naar een ingang door het hek
naar het terrein van de waterleiding. Door het pad links te volgen komt men bij de
centrale ingang tot het kerkplein.
Een andere ingang, de bosroute, is via de slagboom door het bos, bij de Waterleiding
naar links. Door het volgen van het fiets- en wandelpad kan men na circa 800 meter via
een ingang in de afrastering, het terrein van de waterleiding betreden. Door het volgen
van het zandpad en via een richtingsbord worden de kerkgangers geleid naar de
centrale ingang tot het kerkplein. Hier worden de kerkgangers naar hun plaats geleid.

binnenkomst op het plein
De kerkgangers worden bij de afslag naar het centraal punt door een vrijwilliger
verwezen naar de centrale toegang tot het plein. Hier staat een dispenser en een
collectebox.

Taken coördinator: Hij/ zij

- checkt de lijst van vooraanmelding met de persoon in kwestie.
- vraagt naar de gezondheid van de kerkganger en de directe betrokkenen
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- verwijst naar het gebruik van de dispenser

Er is geen garderobe of toilet.

De stoelen staan in een vaste opstelling. De stoelkeuze is niet vrij. Degene die het eerst
komt zit rechtsvoor.  Het gezichtspunt is het centrale ingang, kijkend op het
kerkgebouw. De rechterzijde vult het eerst op, daarna de tweede rij etc.

verlaten van de kerk
De coördinator, staande met zijn rug naar het kerkgebouw, neemt na afloop van de
dienst het woord en begeleidt de kerkgangers naar buiten het kerkplein. Vanuit de
coördinator linksachter gezien  verlaat de eerste kerkganger het terrein. Vervolgens
gaat de gehele achterste rij als eerste en de daarna de rij ervoor. Etc.  Hij ziet toe op
een vlotte doorstroming tezamen met zijn collega commissielid en de vrijwilligers.

Een vrijwilligers staat bij het centrale punt en de tweede staat bij het kruispunt naar de
“katjeskelder”-route en bosroute.

De vrijwilligers wijzen de kerkgangers op de doorstroming zodat er geen vertraging
ontstaat en de anderhalve meter kan worden gewaarborgd.

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal
De coördinator en het commissielid  vrijwilligers zullen in aanloop en na afloop van de
dienst een vlotte doorstroming bevorderen. De coördinator wijst er na afloop nogmaals
op. Er is geen koffie zodat er geen samenscholing is.

4.1.3 garderobe
Geen garderobe

4.1.4 parkeren
Ruimte voor bijzondere aanwijzingen voor het parkeren.
Parkeren doet een ieder op het terrein van de Katjeskelder of op het terrein van de
Waterleiding. Iedereen wordt er op gewezen bij de aanmelding/ informatie vooraf dat
als zij lopend naar het terrein komen ook de 1,5 meter afstand dienen te bewaren. Bij
het gebruik van fietsen wordt er op gewezen dat geen fietsen van niet gezinsleden
tegen elkaar geplaatst mogen worden.

4.1.5 toiletgebruik
Geen toilet aanwezig, alleen op het terrein van Roompot de “Katjeskelder”., te bereiken
via de route “Katjeskelder”, nabij de receptie.

4.1.6 reinigen en ventileren
Ventilatie is natuurlijk, dus dit hoeft niet geregeld te worden in de buitenlucht. Het
gebouw gaat een uur voor aanvang open

De stoelen worden als zij worden buitengezet gereinigd en gedesinfecteerd door de PEK
commissieleden. Het binnenhalen van de stoelen wordt door twee personen gedaan. Zij
gebruiken plastic handschoenen. Let op het juiste gebruik. De buitenkant naar binnen
toe oprollen en daarna in de afvalzak deponeren. De eerste dienstdoend commissielid (
= coördinator) is eindverantwoordelijk.
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4.2 Gerelateerd aan de samenkomst

4.2.1 Gebruik van de sacramenten
NVT

Avondmaal
NVT

Doop
NVT

4.2.2 Zang en muziek
Er is een lijst van muzikale medewerkers. Er zal worden gekeken wie van de muzikale
medewerkers kan voldoen. Koren worden niet uitgenodigd. Wij zullen een beroep doen
op solisten. Als er geen solisten zijn, dan zal er orgelmuziek zijn of beperkte muzikale
omlijsting van een persoon als bijv. saxofoon., twee violen of iets dergelijks.
Muzikale ondersteuning van de liederen van de predikant loopt via You Tube/ Spotify  of
CD’s. Er zal gebruik gemaakt worden van een bluetooth speaker. De vrijwilliger voor
geluid kan in die gevallen de liederen op zoeken en klaarzetten voor gebruik.

Collecteren
Bij de in- en uitgang staat een collectebox voor de giften voor de bijdrage voor het
instandhouden van de diensten.

Het geld wordt niet direct geteld door de commissieleden. De teldames tellen na verloop
van tijd.

4.2.3 Koffiedrinken en ontmoeting
Om de reden, genoemd in 4.1.2., wordt er vooralsnog geen koffie geschonken. Bij
mogelijke versoepeling van de richtlijnen wordt daar wel aan gedacht. Wij willen eerst
een periode draaien zonder koffie en mogelijk vanaf juli 2021 wel koffie, indien mogelijk
en toelaatbaar binnen de RIVM en PKN regels. De procedure zal dan worden aangepast.

4.2.4 Kinderoppas en kinderwerk
NVT

4.3 Uitnodigingsbeleid
Telefonisch:
Vanaf vrijdag 18:00  tot  zaterdag 12:00 uur kan de kerkganger, zowel eigen leden van de
PGO als vakantieganger zich op een speciaal telefoonnummer aanmelden voor de dienst van
de komende zondag. Men kan zich niet aanmelden voor meerdere zondagen tegelijk. Het
telefoonnummer is: 06 84 09 35 53

Als een vakantieganger zich meldt bij de dienst en is niet aangemeld, dan kan de
vakantieganger toegelaten worden mits het maximum aantal kerkgangers niet wordt
overschreden.

Door de telefoonmedewerker worden de volgende vragen gesteld:
1. Wie bent u, naam, adres en telefoonnummer  en email opvragen
2. Met hoeveel personen komt u naar de dienst
3. Bent u allemaal gezond?

De gegevens worden vastgelegd op een apart formulier per week.
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Aan de kerkganger wordt de bevestigingsprocedure uitgelegd, zie sub 4.1.1. Uitdrukkelijk
wordt gecommuniceerd dat aanmelding niet automatisch betekent dat de kerkganger ook
kan komen. Bij het niet plaatsen of het niet doorgaan van de dienst vanwege
weersomstandigheden zal de kerkganger op zaterdag een telefonische melding ontvangen.
De aanmeldprocedure wordt ook in “Ontmoeting” geplaatst en op de website van PEK/PGO

De vastlegging van de aanmelding wordt gedaan op een apart formulier zie bijlage I

Er wordt enkel gekozen voor telefonische aanmelding. Op dat moment hebben direct contact
en kunnen ook de vragen gesteld worden. Email of andere vormen van aanmeldingen zijn
niet mogelijk.

Aanmeldingen via commissieleden
Als kerkgangers zich aan willen melden via een commissielid dan moet het commissielid
verwijzen naar het speciale telefoonnummer

De aanmelding sluit op zaterdag 12:00 uur voorafgaand aan de dienst op de komende
zondag.
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1. Bevestigingsprocedure
Er zijn twee mogelijkheden de dienst gaat niet door of de dienst kan wel doorgang vinden.

1. De dienst gaat NIET door
Voordat de bevestigingsprocedure wordt opgestart vindt overleg plaats door de
telefoonmedewerker met de commissieleden van de zondag. Doel is te bepalen of de dienst
vanwege weersomstandigheden door kan gaan.

Uitgangspunt: Als Buienradar een regenkans opgeeft van meer dan 20% op zondag tussen
09:00 uur en 10:00 uur dan gaat de dienst NIET door. Er wordt geen binnendienst
gehouden.

Acties:
1. Afzeggen predikant
2. Afzeggen organist
3. Afzeggen solist
4. Afzeggen kerkgangers

Onder verantwoording van de coördinator worden alle acties uitgevoerd.

2. De dienst gaat wel door
Als de weersomstandigheden gunstig zijn dan gaat de dienst door.
De telefoonmedewerker beoordeelt het totaal aantal aanvragen ten opzichte van de
capaciteit.
Er kunnen dan drie situaties ontstaan in de loop van de tijd.

1. Minder aanmeldingen dan capaciteit
Als er minder aanmeldingen zijn dan de capaciteit dan kunnen alle personen een bevestiging
krijgen per mail of per telefoon. Op bijlage I wordt aangegeven welke personen naar de
dienst komen

2. Meer aanmeldingen dan capaciteit week 1
Indien er meer aanmeldingen zijn dan dat er capaciteit is dan wordt de capaciteit gevuld op
basis van de volgorde van aanmeldingen. Vakantiegangers hebben altijd voorrang
De personen worden geïnformeerd via telefoon of email.
Op bijlage 1 wordt bijgehouden welke personen uitgenodigd worden

3. Meer aanmeldingen dan capaciteit week 2 en verder
Indien er meer aanmeldingen zijn dan dat er capaciteit is dan wordt de capaciteit gevuld op
basis van de volgorde van aanmeldingen. Vakantiegasten hebben altijd voorrang.

De personen worden geïnformeerd via telefoon
Op bijlage 1 wordt bijgehouden welke personen uitgenodigd worden

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen
Wij laten het aan de mensen zelf over om een keuze te maken. Sommige kwetsbare
ouderen zullen niet komen, anderen graag. Zij zijn vaak ook niet kwetsbaar. Zij die zich
kwetsbaar voelen zullen niet komen. Voor zeer kwetsbaren is de afstand te ver. De
kerkgangers moeten zelf verklaren of zij gezond zijn. Mogelijk zijn zij al geheel of
gedeeltelijke gevaccineerd. Zij geven zelf een gezondheidsverklaring af.
Er worden vooralsnog geen sneltesten ter beschikking gesteld.
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4.4 taakomschrijvingen

4.4.1 coördinatoren
De coördinatoren zijn herkenbaar aan de gele hesjes.

4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger
De PEK commissie die de dienst organiseert is gedelegeerd door de Protestantse Gemeente
Oosterhout. Er is geen consistoriegebed. De coördinator kondigt de predikant aan maar geeft
geen hand.

● techniek
Alle  benodigdheden voor de dienst worden door de commissieleden van te voren
gedesinfecteerd. Er zijn desinfectans en doekjes beschikbaar.

4.4.3 muzikanten
Het is de solist en de organist. Deze zitten in het hoofdgebouw tezamen met de
predikant op een ruimte van 65m2. De coördinator zit in het gebouw en ziet uit op het
plein.

4.5 tijdschema
Noteer hier het schema van acties voor de voorbereiding van een dienst.
Tevens ook de acties na afsluiting van de dienst.
wanneer wat wie

zondag
zondag 8:00 deuren van het gebouw open Commissieleden

Inrichten plein, reinigen stoelen en
attributen predikant, organist solist

Commissieleden

08:30 Dispenser plaatsen en Plein openstellen
voor Kerkgangers

Commissieleden

08:30 Solist aanwezig Commissieleden
09:00 aanvang dienst
09:45 aanvang afsluiten en reinigen

10:00 afsluit reinigen: Plein afsluiten
10:15 Terrein afsluiten na overleg RK Boskapel
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5 besluitvorming en communicatie
5.1 Besluitvorming
Na de voorbereiding van de leden van de PEK-commissie wordt het plan overlegd aan
de adviesgroep “Corona”. Na uitwerking van dit overleg wordt het plan ter goedkeuring
voorgelegd aan het moderamen. Het moderamen legt het met een advies voor aan de
Kerkenraad.
Gezien het tijdspad en de voorbereiding moet uiterlijk wordt 1 mei 2021 een beslissing
worden genomen door een gemachtigd gremium.
Hierna zal de burgerlijke gemeente Oosterhout  worden ingelicht

5.2 Communicatie

De communicatie loopt in verschillende stadia.
1. Wekelijkse update in Nieuwsbrief
2. Maandelijks editie van kerkblad “Ontmoeting”.
3. Communicatie via website PGO website en eigen PEK website
4. Oproep in Weekblad “Oosterhout”  en mogelijk andere media
5. Aanwijzing telefoonmedewerker. Dit is in principe de eerste medewerker van

dienst, tenzij onderling anders wordt afgesproken.

voor wie

communicatiemiddel

kinderen
tot 12 jr

kinderen
13-18 jr

volwassen
leden

70+ leden
en andere
kwetsbare
leden

gasten
(niet-l
eden)

commissie
van
beheer

kerken
raad

gebruiksplan
website, intranet, papier

x x

uitnodigingen | info
e-mail, website, kerkblad,
weekbrief, social media,
telefoon

x x x x

centraal contactadres
voor vragen per e-mail,
telefoon, (whats)app
en aanmelden dienst

x x x x

flyer | affiches |
welkomstbord ingang
wat en hoe diensten

x x x

persbericht
in lokale media of en hoe
gasten welkom zijn

x

informatiebronnen
kerkverband
www.protestantsekerk.nl/
corona / wekelijkse
nieuwsbrief Protestantse
Kerk etc.

x x
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6 overige bijeenkomsten,
vergaderingen en bezoekwerk

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen
NVT

6.2 Bezoekwerk
NVT

Bijlage:
Bijlage I: formulier registratie
Bijlage plattegrond 30 personen
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