
 1 

Hygiëneplan 
 

Minister H. de Jonge sprak de volgende woorden tijdens een persconferentie over 

het openstellen van de kerken: Verspreid het Woord en niet het virus. 

 

Deze woorden moeten we als kerk ter harte nemen en de regels van het RIVM 

zorgvuldig toepassen.  

 

 

Algemeen 

 

- Alle kerkgangers dienen anderhalve meter afstand te bewaren ten opzichte 

van medekerkgangers.  

- Gezinsleden mogen wel bij elkaar in de buurt komen. 

- Alle betrokkenen in de eredienst dienen ook tijdens de dienst de anderhalve 

meter afstand bewaren.  

- Tijdens de kerkdiensten staat het ventilatiesysteem aan en staan er ramen 

open. 

- De kerkzaal wordt na de dienst gereinigd. 

- De kerkzaal wordt na de dienst gelucht. Ramen en deuren dienen minimaal 

30 minuten open te staan. 

 

 

Ruimtes 

 

De volgende maatregelen worden genomen om de voorschriften in acht te nemen: 

 

Per ruimte in het kerkgebouw is aangegeven hoeveel personen er aanwezig mogen 

zijn en welke regels er gehanteerd worden. Dit is aan de buitenzijde van de ruimte 

aangegeven middels een informatieblad. De tekst van de bladen is te vinden in de 

volgende bijlagen: 

Bijlage 4  Kerkzaal 

Bijlage 5  Consistorie 

Bijlage 6  Bovenzaal 

Bijlage 7  Nevenruimtes 

 

 

Ontsmetting 

 

In de hal van de kerk bij de entree onder de toren staan een aantal pompjes met 

ontsmettingsmiddel. Deze pompjes staan ook bij de andere ruimtes in het 

kerkgebouw. 

Na gebruik van de kerk of van nevenruimtes moet er schoongemaakt worden. 

Na de kerkdienst zijn de kostersechtparen verantwoordelijk voor het reinigen van 

de kerk. Dit bestaat uit: 

- Het afnemen van deurklinken 

- Het afnemen van de banken waar kerkgangers hebben gezeten 
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- Het afnemen van de displays en bedieningspanelen van geluids- en 

beeldapparatuur in de kerk en de technische ruimte. 

- Het afnemen van de bedieningsknop van de kerkklok. 

- Het afnemen van de preekstoel en microfoon 

- Het afnemen van de lessenaar (indien gebruikt) 

- Schoonmaken van het toilet (indien gebruikt) 

 

Bij het gebruik van nevenruimtes is de voorzitter van de daar gehouden 

bijeenkomst verantwoordelijk voor de hygiëne. Na afloop van de vergadering 

dienen deurklink, tafels en stoelen afgenomen te worden. 

 

 

Toiletgebruik 

Het toiletgebruik moet tot een minimum worden beperkt.  

In het toilet zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en ontsmettings-

tissues aanwezig. 

Na de diensten wordt het toilet gereinigd. 

 

 

Keuken 

Na het gebruik van de keuken dienen aanrecht, handgrepen van kastjes e.d., 

deurklink gereinigd te worden.   

 

 

Orgel 

Bij het orgel hangt ook een blad met voorschriften voor het gebruik van het orgel. 

De tekst is te vinden in bijlage 8. 


