
Commissie 'Coronamaatregelen' de Drieklank – Gebruiksplan

• Diedrik Pepping voorzitter kerkenraad de Drieklank
• Wim vd Wiel , Abel Jagersma en Simon Mulder kerkrentmeesters
• Gerrit Gansekoele planner coördinator de Bron

Taak commissie: het opstellen en up-to-date houden van het protocol met als uitgangspunt de richtlijnen van 
de overheid, het RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland.
Taak van de kerkenraad: communicatie naar de gemeente

Protocol de Drieklank in coronatijd gebaseerd op de actuele situatie

1. Bij het betreden van het gebouw zal men bij de ingang de handen ontsmetten met het daar gereed-
staande ontsmettingsmiddel.

2. Voor De Ontmoeting geldt het gebruiksplan van de MFA Kloosterveste.

3. In De Bron worden er bij verschillende activiteiten en/of gelegenheden verschillende looproutes aan-
gehouden, aangegeven door verschillende kleuren. Indien van toepassing hoort de bezoeker bij bin-
nenkomst welke kleur looproute gevolgd dient te worden. Mensen die slecht of geen kleuren kunnen 
onderscheiden en slechtzienden kunnen indien zij daar behoefte aan hebben, hulp vragen aan een 
van de aanwezige leden van het kerkteam.

4. Zondags wordt in de Bron één kerkdienst gehouden, óf alleen online, óf met een beperkt aantal 
kerkgangers. Het moderamen van de wijkkerkenraad beslist hierover naar gelang de situatie met het 
covid-19virus en de maatregelen van het RIVM en de adviezen van de PKN.

5. De kerkzaal wordt zodanig ingericht dat de mensen er 'op gepaste afstand' van elkaar kunnen 
plaatsnemen. Een klein gedeelte wordt ook zo ingericht dat men daar nog altijd anderhalve meter af-
stand van elkaar kan zitten. 
De maximale capaciteit van de kerkzaal is momenteel 100 plaatsen. Er zijn uitsluitend zitplaatsen, 
geen staanplaatsen. Het aantal kerkgangers kan door het moderamen op minder dan het maximaal 
toelaatbare worden gesteld.
Een beperkt aantal stoelen zal in een paar (2 stoelen) worden opgesteld, bestemd voor twee part-
ners uit dezelfde huishouding.
Alle stoelen met leuningen worden uit de kerkzaal verwijderd en vervangen door exemplaren zonder 
leuningen vanwege het eventuele besmettingsgevaar.

6. In de situatie dat er vieringen zijn met een beperkt aantal kerkgangers aanwezig: om de vieringen bij 
te kunnen wonen, dienen de kerkgangers zich aan te melden via een e-mail of per telefoon. Er kan 
alleen worden aangemeld voor de eerstkomende viering.
Indien de kerk vol is krijgt de kerkganger voorrang voor een zitplaats voor de viering van de daarop-
volgende week. De kerkganger moet er ernstig rekening mee houden dat zonder aanmelding vooraf 
de toegang tot de dienst kan worden ontzegd vanwege de beperkte hoeveelheid zitplaatsen. 
Opgave per e-mail dient te geschieden tot uiterlijk vrijdagavond 20.00 uur. 
Opgave per telefoon dient te geschieden op werkdagen tussen 19:00 en 20:00 uur, tot uiterlijk vrij-
dagavond 20.00 uur. 

7. In principe zal de gang van zaken als volgt zijn:
• Het kerklid meldt zich aan en krijgt een toegangsbevestiging of een verwijzing naar een dienst van 

de daaropvolgende week indien de viering vol is. 
• Het toegangsnummer wordt gegeven bij de ingang van de kerk en afgevinkt op de daar aanwezi-

ge lijst. 
• Geen nummer betekent in principe geen toegang.

      
Alle leden van de commissie hebben toegang tot de aanmeldingslijsten. Uiteraard houden deze 
mensen zich aan de privacyregels.

8. Kerkgangers komen uitsluitend op eigen gelegenheid naar de kerk zolang de anderhalf-meter-maat-
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schappij van toepassing is. 

9. De kerkgangers kunnen uitsluitend naar binnen via de hoofdingang aan de straatzijde (Eintho-
venstraat).
 

10. Er mogen geen fietsen of auto’s op het plateau voor de hoofdingang, oprit en afrit worden ge-
parkeerd.
 

11. Tijdens de vieringen wordt het gebruik van het toilet zoveel mogelijk beperkt. Indien toiletbe-
zoek toch noodzakelijk is kan uitsluitend gebruik gemaakt worden van de daartoe opengestel-
de toiletten. Doorspoelen dient te gebeuren pas nadat het deksel op de toiletpot gesloten is.

12. Na afloop van de dienst nemen de kerkgangers weer plaats/blijven de kerkgangers zitten op 
hun stoel. 
De voorganger en ambtsdrager van dienst verlaten de kerkzaal.

13. Daarna verlaten de kerkgangers op aanwijzing van een lid van het kerkteam de kerkzaal door 
het middenpad. 

14. De deur welke wordt geopend tijdens het verlaten van de zaal is van de middelste deuren de 
linker gezien vanuit de hal kijkend naar de kerkzaal. Deze wordt circa 2 à 3 meter geopend 
om zodoende ook een looprichting te creëren richting uitgang. 

15. Bij deze deur staat een tafel met daarop drie schalen voor de collectes. Aangegeven is welke 
schaal voor welke collecte is.

16. Met ingang van 10 oktober 2021 is er weer gelegenheid voor koffiedrinken na de dienst, in de 
daarvoor ingerichte zaal en in de hal. 

17. In het bijzonder wat betreft huwelijks- en uitvaartdiensten is het volgende nog van toepassing:

• In- en uitgeleide van de aanwezigen geschiedt altijd onder de verantwoordelijkheid en op 
aanwijzing van het kerkteam. Eenmaal op de plaats gezeten blijft men daar zitten, totdat 
een lid van het kerkteam aangeeft deze weer te kunnen verlaten.

• Een uitvaartverzorger dient zich te schikken in de regelgeving zoals die voor ons gebouw is 
opgesteld in dit gebruiksplan. (Een uitvaartleider zal dus bijvoorbeeld niet aan het einde 
van de dienst de aanwezigen uitnodigen de zaal te verlaten, want dit zal geschieden onder 
regie van het kerkteam.)

• Indien familie/nabestaanden een rol hebben in de dienst, dan moet het kerkteam daarover 
geïnformeerd zijn. Zij kunnen dan rekening houden met de plaatsing van desbetreffende 
personen zodat op een veilige manier e.e.a. kan worden georganiseerd. In verband met de 
uitvoerbaarheid is het raadzaam het aantal mensen ‘met een rol’ tot een minimum te be-
perken.

• Het is niet toegestaan dat na afloop van de dienst één of meerdere nabestaanden zich in 
de hal van de kerk ophouden voor een moment van condoleance of iets dergelijks.

• De voorganger zal in het meest vroege stadium de beperkingen binnen ons kerkgebouw 
met de familie/nabestaanden bespreken en duidelijk maken.

• De koster zal een uitvaartleider zo snel mogelijk informeren over de regelgeving in dit ge-
bruiksplan.

18. Hieronder volgt:
a. Protocol jeugdactiviteiten
b. Addendum Evenementen 
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Protocol jeugdactiviteiten in coronatijd (na 25 september 2021)

De grondslag van dit protocol is het “protocol jeugdactiviteiten in coronatijd” van de landelijke PKN, 

beschikbaar op https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in-

coronatijd/. Concreet betekent dit dat als het protocol van de PKN wijzigt, dit protocol ook gewijzigd 

kan worden.

Jeugdclubs (t/m 12 jarigen) 

1 Onze activiteiten voor jeugdclubs kunnen zowel binnen als buiten georganiseerd worden.

2 De standaard hygiënemaatregelen van het RIVM worden in acht genomen.

3 Om onnodige contactmomenten te vermijden, vragen we alle ouders om buiten te blijven 

wachten.

4 Binnen-activiteiten vinden uitsluitend plaats in goed geventileerde ruimten. 

5 Waar mogelijk, maken we gebruik van de aangegeven looproutes in de gebouwen. 

6 Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of 

keelpijn) of bekende hooikoortsklachten gewoon naar de activiteiten, behalve:

6.a als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden 

Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van 

reuk en/of smaak;  

6.b als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie; 

als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook 

koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve 

testuitslag. 

6.c Als een huisgenoot van het kind in quarantaine is. 

Provider

1 Activiteiten kunnen zowel binnen als buiten georganiseerd worden. 

2 De standaard hygiënemaatregelen van het RIVM worden in acht genomen.

3 Binnen-activiteiten vinden uitsluitend plaats in goed geventileerde ruimten. 

4 Waar mogelijk, maken we gebruik van de aangegeven looproutes in de gebouwen. 

5 Jongeren mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of 

keelpijn) of bekende hooikoortsklachten gewoon naar de activiteiten, behalve:

5.a als de jongere andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 

graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling 

verlies van reuk en/of smaak; 

5.b als de jongere een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 

infectie;  als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona 

klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen 

negatieve testuitslag. 

5.c Als een huisgenoot van de jongere in quarantaine is.

Believe4Youth
 
Na de coronatijd gaan we weer opstarten met B4Y
We houden ons aan de richtlijnen die door de overheid, RIVM en PKN worden voorgeschreven
Dit kan betekenen dat de regels tijdens de verschillende bijeenkomsten kunnen wisselen
 
We starten weer op volgens de uitgangspunten van voor de coronaperiode

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in-coronatijd/
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in-coronatijd/
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We komen samen op 1 zondag per maand in 1 van de bij-ruimtes van de Kloosterveste.
Het is ook mogelijk dat we samen komen in andere ruimtes zoals ander kerkgebouw of bij iemand 
thuis
 
We nemen plaats in de ruimte conform de regels en de werkvorm is aangepast aan de situatie die dan 
noodzakelijk is.

Daarnaast zullen we ook zorgen dat alle jongeren zich veilig voelen bij B4Y 



 
Addendum: Evenementen 
 
Algemeen 
Dit addendum is onlosmakelijk verbonden met het gebruiksplan van de kerkgebouwen 
van de Protestantse Kerk Assen (PKA). 
 
Geldigheid: tot nader order  
Datum: 7 september 2021 
 
Evenementen 
Evenementen binnen een gebouw van de PKA, niet zijnde kerkdiensten of andersoortige 
kerkelijke activiteiten, zijn onderworpen aan de richtlijnen van de Rijksoverheid (zie 
www.Rijksoverheid.nl corona en cultuur, uitgaan en sport). 
 
Verantwoording 
Evenementen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het College van 
Kerkrentmeesters PKA (CVK). 
 
In schema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


