
“De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.” Psalm 121:8 

 

Gebruiksplan Augustijnenkerk Hervormde wijkgemeenten 2 en 7 te Dordrecht voor de periode 1 t/m 30 juni 

2020 

 

Versie 8 juni 2020 

 

1. Inleiding 

Bij het schrijven van dit plan zijn de volgende uitgangspunten gevolgd: 

a. De aanwijzingen vanwege de overheid, waaronder: 

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

ii. mensen die ziek of verkouden zijn blijven thuis;  

iii. mensen met een kwetsbare gezondheid wordt aangeraden thuis te blijven; 

iv. was je handen regelmatig met zeep; 

v. hoest en nies in je elleboog. 

b. Zo beknopt en eenvoudig mogelijk houden. 

c. De maatregelen zo onzichtbaar mogelijk uitvoeren om afleiding van de eredienst te voorkomen.   

 

Dit plan beschrijft de maatregelen die gelden voor de erediensten van onze wijkgemeenten tijdens de 

maand juni 2020, waarin we met 30 gemeenteleden samen kunnen komen (exclusief predikant, 

ambtsdragers, koster, technicus en organist).  

Voor de periode vanaf 1 juli wordt een bijgewerkte versie voorbereid, waarin de maatregelen worden 

beschreven voor erediensten met 100 leden, de sacramenten en de andere gemeentelijke activiteiten.  

De verenigingen, commissies, koren, clubs e.d. wordt gevraagd om zelf een concept plan op te stellen voor 

de uitvoering van hun activiteiten en deze voor te leggen aan de commissie coronabeleid. Ook deze 

plannen vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraden. De commissie helpt graag bij het 

opstellen daarvan, als daar behoefte aan is. Aan het einde van dit plan wordt al wel het bezoekwerk 

genoemd.  

 

U kunt uw ervaringen doorgeven aan de commissie t.a.v. J. van der Wal (scribawk2@wijk2en7dordrecht.nl; 

06-36097647). Dit plan worden aangepast als daar aanleiding toe is.  

 

NB: de laatste versie van dit plan staat op de website. Raadpleeg die als u de maatregelen nodig hebt.  

 

2. Uitnodigen gemeenteleden voor de erediensten 

a. We houden toezicht op het aantal gemeenteleden dat daadwerkelijk verwacht mag worden en we 

willen de beschikbare ruimte maximaal benutten.  

b. Voorlopig worden gemeenteleden persoonlijk uitgenodigd op alfabetische volgorde.    

c. Vooraf is gemeenteleden gevraagd hun contactgegevens op het ledengedeelte van de website 

compleet en actueel te maken. Als u dat nog niet hebt gedaan, wilt u dat z.s.m. doen? 

d. Voor de ambtsdragers geldt dat aanwezig zijn de ouderling van dienst, de diaken van dienst, de 

ouderling die deurwacht heeft en afkondigt en eventueel een ambtsdrager die de opname en 

uitzending verzorgt. Zij zijn ook aanwezig in de consistorie na de dienst.  

 

3. Erediensten 

a. De diensten worden gehouden op de normale tijden in de Augustijnenkerk (09:30 en 17:15 uur). 

b. De koster zorgt er voor dat er tijdens en na dienst wordt geventileerd (ramen open, deur en 

ramen van de consistorie open). 

c. De nieuwsbrief blijft voorlopig alleen digitaal beschikbaar.  

d. In de fietsenstalling wordt gezorgd voor éénrichting verkeer. 

e. Gemeenteleden komen met gewassen handen.  
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f. De maatregelen vanwege het RIVM laten vooralsnog geen ruimte om gemeenteleden, anders dan 

eigen gezinsleden, met de auto te halen en te brengen voor de erediensten. 

g. Gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden niet uitgenodigd, vanwege een verhoogd risico op 

besmetting.  

h. Gemeenteleden zorgen er voor dat zij niet onnodig naar het toilet hoeven. 

i. Er is geen kinderoppas. 

j. Gemeenteleden komen binnen via het baarhuis. De ouderling en de diaken die deurwacht 

hebben, zien er samen met de koster op toe dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden en dat er 

maximaal 30 gemeenteleden aanwezig zijn. 

k. Gemeenteleden nemen hun eigen Bijbel mee. 

l. Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe. 

m. Gemeenteleden kiezen zelf hun zitplaats, waarbij de volgende regels gelden: 

i. Gezinnen, echtparen en stellen zitten bij elkaar. 

ii. De beschikbare plaatsen worden gevuld vanaf de eerste rijen en dan naar achteren.  

iii. Er worden 5 stoelen vrij gehouden tot het volgende gemeentelid dat op dezelfde rij gaat 

zitten. 

iv. Er worden drie rijen vrij gehouden tussen de rijen waar gemeenteleden zitten. De rijen 

die niet gebruikt kunnen worden, zijn aangegeven met het woord ‘gereserveerd’.. 

v. Gemeenteleden gaan schuin achter elkaar zitten en niet in lijn achter elkaar. 

vi. Gemeenteleden gaan niet achter de pilaren zitten; de luidsprekers zijn daar 

uitgeschakeld. 

n. Doordat de hiervoor beschreven regels worden gevolgd, waarbij we veel verder uit elkaar zitten 

dan 1,5 meter, kan er worden gezongen. 

o. Er wordt niet fysiek gecollecteerd. Gemeenteleden worden verzocht hun gaven (digitaal) over te 

maken. 

p. Er worden geen dingen aan elkaar doorgegeven. 

q. Bij het verlaten van de kerk volgen de gemeenteleden de aanwijzingen die voorafgaand aan de 

dienst bij de afkondiging worden meegedeeld, zodat de anderhalve meter afstand wordt 

gehandhaafd. 

r. De koster ziet toe op de naleving van deze regels. 

 

4. Reinigen 

De koster draagt er zorg voor dat de preekstoel, toilet, deurklinken en audiovisuele apparatuur na de 

dienst worden gereinigd. 

 

5. Bezoek 

a. Bezoek bij mensen thuis is mogelijk met maximaal drie personen, uitgezonderd degenen die in 

huis wonen.  

b. Er is geen leeftijdgrens.  

c. De richtlijnen zoals beschreven onder 1.c zijn van toepassing. Als bewoners ziek zijn, gaan we niet 

op bezoek. 

 

Commissie coronabeleid 

J.W. Krowinkel (ouderling kerkrentmeester) 

P.B. van Utrecht (diaken) 

H.C. Vink (koster) 

J. van der Wal (ouderling-coördinator commissie) 

 


