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Vooraf 
Vanaf 1 juli 2020 mogen er weer bijeenkomsten gehouden worden met een onbeperkt aantal 
aanwezigen, mits de 1,5 meter onderling gehandhaafd wordt, er een registratie vooraf plaatsvindt en 
mensen van te voren gevraagd wordt of ze symptomen van COVID-19 vertonen. 
Onze Hervormde Gemeente Veenendaal heeft besloten weer fysieke kerkdiensten te gaan 
organiseren. De kerkenraden van de wijken rond de Julianakerk – wijk Noord en wijk Dragonder – 
hebben besloten dat er vanaf 1 juli per zondag weer twee kerkdiensten plaatsvinden op de reguliere 
tijden van 9:30 en 17:00 uur. Vanuit de Protestantse Kerk en het RIVM zijn hiervoor enkele richtlijnen 
en adviezen opgesteld die plaatselijk, per kerkgebouw worden uitgewerkt in een zgn. Protocol 
kerkdiensten (hier verder genoemd “Gebruiksplan”). De verschillende onderdelen worden in de hierop 
volgende hoofdstukken besproken. 
Dit gebruiksplan treedt in werking vanaf 2 oktober 2020, na instemming van de kerkenraden van de 
wijken rond de Julianakerk, wijk Noord en wijk Dragonder. 
 

Uitvoering en verantwoordelijkheid 
De kerkenraden rondom de Julianakerk zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een gebruiksplan 
voor het gebruik van de Julianakerk, de bijgebouwen en het terreinen. Namens de kerkenraden is een 
commissie samengesteld die een concept gebruiksplan heeft opgesteld voor de periode na 1 juli. Het 
concept is door de kerkrentmeesters besproken, en daarna is het aangeboden ter goedkeuring en 
vaststelling aan de moderamina van de kerkenraden. De moderamina zijn gedelegeerd 
verantwoordelijk namens de kerkenraden om dit plan te accorderen. Na vaststelling van het plan 
kunnen er de bijeenkomsten plaatsvinden in de hier beschreven vormen. 
 
Tijdens de bijeenkomsten is de organiserende instantie verantwoordelijk voor het toezicht op en 
consequente uitvoering van dit gebruiksplan.  

 Voor de erediensten is de dienstdoende ouderling verantwoordelijk voor de geestelijke 
aspecten en de dienstdoende kerkrentmeester voor de uitvoering van het gebruiksplan. De 
gastheren(vrouwen)/begeleiders dragen zorg voor het toezicht op de uitvoering. 

 Voor de overige samenkomsten zijn dit de organisatoren, zoals jeugdleiding, besturen van 
verenigingen of, indien van toepassing, de huurder. 

 
De eindverantwoordelijkheid voor het gebruiksplan en alle, ook onaangekondigde, wijzigingen daarop 
ligt bij de kerkenraden. De werkgroep blijft na afronding van dit gebruiksplan stand-by om voorstellen 
te maken om dit plan aan te passen aan zich wijzigende regelgeving. 
 

Uitgangspunten 
 De wijkgemeenten rondom de Julianakerk willen - binnen de door de overheid geboden ruimte - 

een weg vinden om het gemeenteleven, ook met fysieke kerkdiensten, gaande te houden. 

 Om de kans op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken worden de richtlijnen 
van de overheid en het RIVM gevolgd. Hierbij geldt dat, in geval van twijfel, gekozen wordt voor 
de veiligste optie.  

 Er wordt 1,5 meter afstand gehouden. De gebouwen en terreinen zijn hierop ingericht en er is een 
gebruiksplan opgesteld wat het mogelijk maakt om met deze maatregel rekening te houden. 

 Vanwege de bediening van de sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal, en ten 
behoeve van de zegen bij belijdenis en huwelijksinzegening wordt het ambt van predikant 
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aangemerkt als een zgn. ‘contactberoep’. Bij de bediening van de sacramenten en het opleggen 
van de zegen is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. De predikant zal de maximaal 
haalbare afstand van een armlengte in acht nemen. 

 Het maximum aantal bezoekers bij bijeenkomsten is afhankelijk van de 1,5 meter afstand, die altijd 
in acht moet worden genomen.  

 Dit geldt zowel de kerkdiensten als andere samenkomsten en zowel de Julianakerk, het terrein als 
de omliggende bijgebouwen Maranatha en Bethel.  

 Wanneer een bijeenkomst anders dan een kerkdienst alleen in fysieke vorm gehouden kan worden 
geldt een maximum aantal van 30 personen binnen en maximaal 40 personen buiten. Dit geldt niet 
voor bijeenkomsten van de catechisaties en jeugdvereniging voor zo ver de aanwezigen onder de 
18 jaar oud zijn. 

 Het plan zal aangepast worden als wijzigende regelgeving daartoe aanleiding geeft. 
 

Reikwijdte 
Dit gebruiksplan betreft alle bijeenkomsten en vergaderingen, die namens de wijkgemeenten, alleen 
of gezamenlijk, of door huurders/gebruikers worden gehouden in of bij de gebouwen Julianakerk, 
Maranatha en Bethel. 

Digitale diensten 
De kerkdiensten blijven digitaal uitgezonden worden. De huidige voorzieningen voldoen op dit 
moment aan de behoefte en zullen in stand gehouden worden.  
1. Genodigden  
 

1.1 Kerkdiensten 
De kerkenraden rondom de Julianakerk nodigen graag zoveel mogelijk gemeenteleden, en (in geval 
van een bijzondere dienst) ook gasten, uit om gebruik te maken van de, vooralsnog beperkte, 
mogelijkheid een fysieke kerkdienst bij te wonen. 
Hierbij zal worden gewerkt met een registratiesysteem en daarbij worden de richtlijnen van het RIVM 
in acht genomen. Daarnaast wordt gekeken naar een eerlijke verdeling van de presentie: er is maar 
plaats voor een beperkt aantal kerkgangers, waarbij iemand niet elke dienst kan bijwonen, als iedereen 
de kans moet krijgen. 
 
We wijzen u op de voorwaarden om deel te nemen aan de kerkdiensten 

 U kunt NIET deelnemen aan een fysieke kerkdienst: 
Als u of (één van) uw huisgenoten verkoudheidsklachten heeft (zoals neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, last van hoesten) of wanneer u of (één van) uw huisgenoten 
verhoging of koorts heeft. 

 

 U wordt geadviseerd om grondig na te gaan of het verstandig is om deel te nemen aan een 
fysieke kerkdienst: 
Als u tot een risicogroep behoort, zoals door het RIVM of door uw huisarts aangegeven. 
 

Om deel te kunnen nemen aan een fysieke kerkdienst is aanmelding vooraf (ook wel genoemd 
reservering) verplicht. Afhankelijk van de gezinssamenstelling kunnen er meer of minder personen 
worden toegelaten. Er is dus geen vast maximum vast te stellen. Evenwel acht de commissie het 
raadzaam om voorlopig uit te gaan van totaal 165 aanwezigen bij de kerkdiensten, afhankelijk van de 
ruimte en de samenstelling van de aanwezigen mogelijk meer of minder. Daarnaast zijn tijdens de 
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kerkdiensten aanwezig een predikant/voorganger, 3 ambtsdragers, een organist, 3 voorzangers, 
gastheren(vrouwen)/begeleiders: 2 kosters en 3 BHV-ers, en 2 technische mensen. 
 
De kerkenraden rondom de Julianakerk hebben, in het kader van de bescherming van de gezondheid 
een redelijk belang om bij de reservering te vragen naar de gezondheidssituatie van de persoon die 
zich aanmeldt voor deelname aan een fysieke kerkdienst. Deze vraag wordt gesteld bij aanmelding en 
opnieuw door de gastheren(-vrouwen) / begeleiders bij ontvangst in de Julianakerk. Een negatief 
antwoord of een weigering om de vraag te beantwoorden betekent dat niet kan worden deelgenomen 
aan een fysieke kerkdienst. 

 

1.2 Andere activiteiten 
Voor het reserveren van een activiteit kan men zich wenden tot de heer Wim van Leeuwen. Als er 
ruimte is dan dient kerkrentmeester Rens Reedeker ingelicht te worden, zodat de richtlijnen voor een 
activiteit – zoals in dit gebruiksplan zijn beschreven – kunnen worden besproken. Nadat is aangetoond 
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan wordt er toestemming verleend door kerkrentmeester 
Rens Reedeker, of bij zijn absentie door kerkrentmeester Dick de Leeuw..  
Hierbij zal moeten worden gewerkt met een aanmeldsysteem en daarbij worden de richtlijnen van het 
RIVM in acht genomen. 

 
We wijzen u op de voorwaarden om deel te nemen aan activiteiten 

 U kunt NIET deelnemen aan een activiteit: 
Als u of (één van) uw huisgenoten verkoudheidsklachten heeft (zoals neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, last van hoesten) of wanneer u verhoging of koorts heeft. 

 

 U wordt geadviseerd om grondig na te gaan of het verstandig is om deel te nemen aan een 
activiteit: 
Als u tot een risicogroep behoort, zoals door het RIVM of door uw huisarts aangegeven. 
 

Om deel te kunnen nemen aan een activiteit is aanmelding vooraf (ook wel genoemd reservering) 

verplicht.  

De namen van de aangemelde personen moeten 2 dagen vóór de uitvoering van de activiteit worden 
overlegd aan de kerkrentmeester, van wie de toestemming tot uitvoering is verkregen. 
Daarbij dient tevens te zijn aangegeven wie er toezicht houden op naleving van de richtlijnen en 
afspraken voor het gebruik van de gebouwen en het terrein. Per 30 personen, die deel nemen aan een 
activiteit, dient minimaal 1 persoon aangewezen te worden die toeziet op de naleving van dit 
gebruiksplan. 
 

2. Reservering kerkdiensten 
Voor kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van een reserveringssysteem via 
https://julianakerk.kerkdienstaanmelden.nl waarbij het voor iedereen mogelijk moet zijn om zich te 
kunnen aanmelden. Aanmelding kan voor jezelf en voor je gezinsleden, maar ook voor anderen. De 
registratie kan zowel online als telefonisch bij de scribae.  
Als er geen plaats meer is, stopt verdere registratie. Het lijkt voor de hand te liggen dat iemand zich 
gemiddeld elke 4 à 6 diensten zal kunnen aanmelden. Velen zullen de fysieke bijeenkomst nog 
vermijden, vanwege de beperkingen, die dat met zich meebrengt. De gegevens blijven 8 weken 
bewaard. 
 

https://julianakerk.kerkdienstaanmelden.nl/
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3. Logistiek 
Voor coördinatie tijdens de activiteiten in de Julianakerk en haar bijgebouwen zijn zichtbaar enkele 
gastheren(vrouwen)/begeleiders aanwezig, zij zijn herkenbaar aan een geel reflecterend hesje. 
Auto’s en fietsen kunnen op het kerkplein of op de straten daarbuiten worden geparkeerd. Houd bij 
het in- en uitstappen rekening met de afstand van 1,5 meter van elkaar. 
In verband met de tijd die genomen moet worden om de noodzakelijke controles en desinfectie uit te 
voeren zal de kerk vanaf een halfuur voor aanvang van de activiteit worden opengesteld. 
Voor het kerkgebouw geldt dat alleen de ingang aan de kant van de Prins Bernhardlaan geopend zal 
zijn. De andere gebouwen hebben maar één ingang, die ook als uitgang fungeert. De gebouwen 
Maranatha en Bethel zijn voor, tijdens en na de reguliere kerkdiensten gesloten. 
 
Bezoekers worden bij betreden van het terrein geattendeerd op het dragen van mondkapjes. Het 
dringende advies vanuit de overheid wordt hierin overgenomen: iedereen van 13 jaar en ouder wordt 
geadviseerd een mondkapje te dragen, totdat de zitplaats is ingenomen of de bijeenkomst begint. Het 
advies geldt voor bezoekers, gastheren en gastvrouwen en kerkenraadsleden. 
Bij aankomst zal worden gecontroleerd op aanmelding vooraf. In de kerk zal een zuil aanwezig zijn 
waar elke bezoeker voor zijn of haar handen desinfectans moet gebruiken. In de bijgebouwen is 
hiervoor een eenvoudiger voorziening aanwezig. 
Een coördinator zal de bezoeker(s) de zitplaats wijzen (zie 4). Ook hierbij dient 1,5 meter afstand 
bewaard te blijven. 
Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe / kapstok. De jassen, paraplu’s e.d. moeten 
worden meegenomen. Er is ruimte voldoende om die bij zich te houden. 
De looproutes en looprichting in de kerk zijn aangegeven door middel van ‘verkeersborden’. In de 
bijgebouwen is deze voorziening niet aanwezig.  
 
Aan het einde van de bijeenkomsten wordt opnieuw het dragen van een mondkapje dringend 
geadviseerd voor iedereen van 13 jaar en ouder tot het terrein is verlaten. Bij het verlaten van de 
kerk/zaal zal opnieuw 1,5 meter afstand in acht gehouden moeten worden. In de kerk zullen dan de 
zijdeuren aan de achterzijde en de twee buitenste deuren van de hoofdingang gebruikt kunnen 
worden. De gastheren(-vrouwen) / begeleiders zullen instructies geven bij het vertrek.  
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4. Indeling zitplaatsen 
Hieronder is een voorbeeld indeling van de benedenverdieping van de kerkzaal opgenomen.  
 

 
Voorbeeld indeling begane grond Julianakerk. Op de 3 meest rechts en links aangegeven rijen onder de galerijen 
mag niet worden gezongen. Op de andere aangegeven plaatsen wel. 
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Voorbeeld indeling galerijen. 
 

In de gebouwen Bethel en Maranatha zullen bij een activiteit de stoelen zodanig worden opgesteld, 
dat de te houden afstand wordt geborgd. 
 

5. Zingen 
Zingen behoort tot het wezen van kerk-zijn. Vanwege de grote toename van het aantal besmettingen 
hebben de kerkenraden het advies vanuit de Protestante Kerk in Nederland overgenomen en wordt 
voorlopig van de gemeentezang afgezien. Ook in andere bijeenkomsten zal tijdelijk niet gezongen 
kunnen worden. De lofzang zal tijdens de kerkdiensten gaande worden gehouden door een zanggroep, 
die minimaal 5 meter afstand ten opzichte van de gemeente houdt.  
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6. Collecte 
Tijdens de diensten zal er geen collecte worden gehouden. Het gebruik van de Kerkgeld App van SKG 
en/of digitaal overmaken op de bankrekeningen wordt sterk aanbevolen. Bij binnenkomst zullen 
evenwel enkele dozen in de hal van de Julianakerk zijn opgesteld, waarin het collectegeld kan worden 
gedeponeerd. Dit zijn open dozen om contact te vermijden. Een afgedrukte Weekbrief, die daarbij 
opgehangen zal worden, zal de collectedoelen vermelden. 
 

7. Ontmoeting 
Voor een gesprek met anderen buiten uw gezin is het kerkgebouw onder de huidige beperkende 
maatregelen niet de juiste plaats. Het kerkplein biedt hiervoor wel enige ruimte. Houdt dan minimaal 
1,5 meter afstand en beperk het gesprek. Maak liever met elkaar een afspraak bij u thuis en neem dan 
de tijd. 
Er zal ook geen zgn. Koffiedrinken-na-de-dienst worden aangeboden. Ook wordt aangeraden alleen 
een snoepje met gezinsleden te delen. 
 

8. In gebruik zijnde ruimtes 
 In de kerk voor zowel gemeenteleden als medewerkers: 

o Hal hoofdingang voorzijde Prins Bernhardlaan 
o Toilet (1 toiletdeur blijft gesloten) 
o Kerkzaal 
o Trappenhuizen 
o Galerijen 

 In de kerk voor medewerkers: 
o Ingang via de achterdeur bij de consistorie 
o Hal en toiletruimte bij de consistorie 
o Consistorieruimte 
o Keuken 
o Orgelruimte alleen voor de organist toegankelijk 

 In Bethel (NIET tijdens de kerkdiensten en alleen indien dit gebouw wordt gebruikt en vooraf 
is besproken): 

o Hal 
o Toilet  
o Keuken 
o Zaal 

 Let op: De garderobe mag niet gebruikt worden! 

 In Maranatha (NIET tijdens de kerkdiensten en alleen indien dit gebouw wordt gebruikt en 
vooraf is besproken): 

o Hal  
o Toiletruimte 
o Keuken 
o De besproken zaal 

 Let op: De garderobes mogen niet gebruikt worden! 
 

9. Hygiëneplan 

We volgen hierin de richtlijnen van de PKN en het RIVM. Dat betekent allereerst voldoende ventilatie. 

Behoudens de deuren naast de kansel zullen alle binnendeuren in alle gebouwen zo veel mogelijk open 

moeten staan als er mensen zijn. Zolang het niet vriest of naar binnen regent zullen tijdens de 

bijeenkomsten in de kerkzaal ook de twee achterste zijdeuren naar buiten geopend blijven. Bij 
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binnenkomst is het verplicht om de handen te desinfecteren met desinfectans, wat gereed staat bij 

een zuil. Vervolgens worden de instructies opgevolgd en neemt men plaats op de toegewezen plek. 

Men probeert zo min mogelijk dingen aan te raken. 

Alles wat gebruikt wordt, dient na elk gebruik schoongemaakt te worden. Dit gebeurt altijd en in alle 

ruimtes en bijgebouwen van de kerk. Dit dient ook op zondagen te gebeuren. We gaan ervan uit dat 

dit op basis van vrijwilligheid kan gebeuren en dat (indien mogelijk) iedereen hieraan meewerkt. 

Schoonmaak zowel na de morgendienst als na de avond-/middagdienst. Kosters, BHV-ers en 

vrijwilligers (vanuit de reserveringslijst benaderd) voeren de schoonmaak na de dienst uit. Het zitvlak, 

de rugleuning en het plankje voor de Bijbel van de banken zullen evenals de keuken, sanitair, 

toetsenborden en microfoons worden gedesinfecteerd na gebruik, overige ruimten en voorwerpen 

worden schoongemaakt met behulp van schoonmaakmiddelen. 

Als alles na gebruik schoongemaakt wordt, is de ruimte daarna direct weer toegankelijk en klaar voor 

een volgend gebruik. Voorafgaand aan gebruik van een ruimte hoeft deze dan nooit schoongemaakt 

te worden.  

Eens per maand zal er reguliere schoonmaak plaatsvinden volgens rooster. Dit betreft dan alles 

stofzuigen, ramen zemen en alle andere plekken afstoffen en schoonmaken. 

Schoonmaaklijst na elk gebruik, dit ter controle:  
 Keuken  
 Hal consistorie (deurklinken, lichtknopjes en verder alles wat wordt gebruikt)  
 Consistorie  
 Toilet achter bij consistorie  
 Orgel (organist kan zelf de toetsen schoonmaken en dat wat hij gebruikt heeft)  
 Kerkzaal, alles wat gebruikt is (deurklinken, katheder, preekstoel, microfoon, banken, randje 

voor psalmboek)  
 Hal voor, deurklinken, toiletten, lichtknopjes en verder alles wat wordt gebruikt 
 Direct stofzuigen waar nodig.  
 Evt. opengestelde galerij, desbetreffende trappenhuis en hal  
 Microfoons en headset  
 Toetsenbord en tafel technici 

 

10. Toiletten 

Het toiletgebruik en het gebruik van de voorruimte daarbij wordt afgeraden en dient tot een minimum 

beperkt te worden. Tijdens, voor en na de kerkdiensten in de Julianakerk is slechts voor noodgevallen 

één toilet bij de hoofdingang toegankelijk voor gemeenteleden. In de bijgebouwen is tijdens andere 

bijeenkomsten eveneens één toilet toegankelijk. Bij gebruik van het sanitair dient dit direct daarna 

door de desbetreffende gebruiker (of ouder/begeleider) schoongemaakt te worden, zodat het voor 

een eventueel volgend gebruik gereed is. Schoonmaakmiddelen die nodig zijn om schoon te maken en 

te ontsmetten zijn in de ruimte aanwezig.  

Als iemand gebruik wil maken van het toilet, dient dit te worden aangegeven door de vinger op te 

steken, zodat evt. de rij ontruimd kan worden, want men mag elkaar niet passeren. De bezoeker van 

het toilet moet daarna op een andere plaats (in de kerk op de galerij) plaatsnemen. (Anders moet weer 

de rij ontruimd worden, bij terugkomst.) 
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11. Calamiteiten 
Indien – onverhoopt – een bezoeker onwel wordt, zal er ruimte worden gemaakt om de betrokkene te 
evacueren. De aanwezigen zorgen voor minimaal 1,5 mtr. afstand tot ieder ander. Alleen de BHV-ers 
mogen in aanraking komen met een onwel geworden bezoeker voor evacuatie en andere verzorgende 
handelingen. Zij nemen daarbij zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen in acht om eventuele 
besmetting te voorkomen.  

 

12. Kinderopvang en kerkauto 

 

12.1 Kinderopvang 
Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas op 2 locaties: in Maranatha (0-2jr) en in Bethel (3-6jr). 
Om dat veilig en volgens de RIVM richtlijnen te laten verlopen zijn er de volgende regels.  

 Leiding met verkoudheidsklachten mag niet komen.  

 Kinderen mogen niet komen als zij of andere gezinsleden klachten hebben; 

 Kinderen worden opgegeven door dit aan te geven bij de opmerkingen op het formulier voor 
het aanmelden voor de diensten;  

 Het brengen naar de kinderoppas mag slechts door 1 van de ouders worden gedaan; 

 Deze ouder brengt het kind naar de ingang van het gebouw. Bij eventueel wachten dient de 
1,5 m in acht te worden genomen; 

 Door de leiding van de kinderoppas wordt de ouder met het kind uitgenodigd naar binnen te 
komen, 1 ouder tegelijk in het gebouw; 

 De ouder moet bij binnenkomst de handen desinfecteren en daarna naam van het kind 
noteren op de aanwezigheidslijst; 

 De kinderen wassen hun handen bij binnenkomst en ook voor het eten & drinken; 

 Vervolgens wordt het kind met de meegebrachte spullen overgedragen aan de leiding. Er 
mag geen fysiek contact zijn tussen ouder en leiding bij de overdracht. Graag de spullen van 
uw kind voorzien van zijn of haar naam en bij ophalen weer mee naar huis nemen; 

 De ouder verlaat via de aangegeven route weer het gebouw;  

 Na afloop mag 1 ouder het kind weer ophalen bij de ingang van het gebouw. Bij het ophalen 
is het mogelijk dat er even gewacht moet worden. Denkt u daarbij aan de 1,5 m afstand; 

 De ouders worden 1 voor 1 naar binnen gevraagd door de leiding;   

 Door de leiding wordt het kind en de spullen die het kind bij zich heeft binnen overgedragen 
aan de ouder; 

 De ouder en kind verlaten het gebouw via de aangegeven uitgang. 
 

12.2 Kerkauto  
De kerkauto wordt voornamelijk gebruikt door mensen, die door het RIVM als risicogroep zijn 

aangemerkt. Het is in een personenauto niet mogelijk om 1,5 mtr. afstand te houden. Daarom zal er 

ook geen kerkauto worden aangeboden in de periode na 1 juli 2020.  

13. Bijzondere diensten 
Voor alle bijzondere diensten geldt dat de richtlijnen zoals hier en door de RIVM zijn genoemd 
gerespecteerd moeten worden. Aanvullend willen we navolgende afspraken maken: 

 Heilige Doop.  
o De doop kan normaal worden bediend, waarbij de predikant de maximale armlengte 

gebruikt voor de bediening. 
o De doopouders en hun familie krijgen voorrang voor aanmelding in het 

registratiesysteem. De namen kunnen worden doorgegeven bij de doopzitting. 



Gebruiksplan Julianakerk, bijgebouwen en terrein 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Gebruiksplan Julianakerk 2020-10-02 V5.0.docx  11 

o Voorwaarde is dat er voorafgaand aan de dienst een controlevraag naar de 
gezondheid van predikant, doopouders en kind wordt gedaan en er tijdens de 
doopdienst geen contact plaatsvindt tussen de hand van de predikant en het kind. Dit 
is ook niet nodig, omdat het doopwater boven het hoofd van het kind wordt 
uitgegoten. De predikant zal direct voorafgaand aan de doophandeling zijn handen 
zichtbaar desinfecteren.  

o Bij de afkondigingen zal meegedeeld worden dat de predikant en doopouders hebben 
verklaard gezond te zijn. De doopouders spreken ook voor de te dopen kinderen. 
Indien de predikant liever op 1,5 meter afstand blijft, zal in overleg met hem hiervoor 
een attribuut ter beschikking worden gesteld. Het zegenen zal op 1,5 meter 
plaatsvinden. 

o Gods zegen toewensen en feliciteren is vrijwel onmogelijk. Het moet zonder fysiek 
contact en op 1,5 meter afstand. De praktijk dat uit alle banken mensen naar voren 
komen en in een soort trechter richting en langs de doopouders loopt geeft problemen 
in de logistiek, omdat je zo min mogelijk kruiselings verkeer wilt hebben en er ook 
wellicht mensen zijn die niet gaan feliciteren.  

 Heilig Avondmaal:  
o Elke viering en bediening van het Heilig Avondmaal wordt per keer nader uitgewerkt.. 

 Belijdenis:  
o De belijdeniscatechisanten en hun families krijgen voorrang voor aanmelding in het 

registratiesysteem. De namen zullen worden doorgegeven via de predikant. 
o De knielbank zal worden gebruikt, waarbij de zegen zonder handoplegging zal worden 

uitgesproken. De predikant zal daarna met een doekje de plank van de knielbank 
schoonvegen en het doekje deponeren in het daarbij aanwezige prullenbakje, alvorens 
een nieuwe catechisant zal neerknielen op de knielbank. 

o Geen andere gemeenteleden. 

 Trouwdiensten 
o De knielbank zal worden gebruikt, waarbij de zegen zonder handoplegging zal worden 

uitgesproken.  
o Het bruidspaar en het gevolg krijgen voorrang bij aanmelding in het 

registratiesysteem. De namen zullen worden doorgegeven aan de predikant. 
o Feliciteren is mogelijk, maar dan wel zonder fysiek contact en op 1,5 meter afstand. 

 Rouwdiensten 
o Aanmeldingen: de rouw-dragende familie en gevolg krijgen voorrang bij aanmelding. 
o De begrafenisondernemer neemt kennis van dit gebruiksplan en handelt daarmee in 

overeenstemming. 
o Condoleren is mogelijk, maar dan wel zonder fysiek contact en op 1,5 meter afstand. 

 

14. Verantwoordelijkheid 
De ouderling van dienst heeft de eindverantwoordelijkheid voor de geestelijke aspecten van de 
kerkdienst. De dienstdoende kerkrentmeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van het gebruiksplan. Deze verantwoordelijkheid is deels gedelegeerd aan gastheren(-vrouwen) / 
begeleiders voor de uitvoering. Gastheren(-vrouwen) / begeleiders besluiten zelfstandig, maar blijven 
verantwoording verschuldigd aan de kerkrentmeester en daarmee aan de dienstdoende kerkenraad. 
Bij overtreding van de afspraken zal de kerkenraad maatregelen nemen. De organisator van een 
andere activiteit heeft daarover de eindverantwoordelijkheid. 
 

15. Beschikbaarheid van het plan 
Dit document, genaamd Gebruiksplan, zal worden verspreid via e-mail, op de website van de 
Julianakerk (https://www.julianakerkveenendaal.nl/ ) en waar van toepassing in geprinte vorm.  

https://www.julianakerkveenendaal.nl/
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Het gebruiksplan is bovendien op te vragen bij de scriba’s van de kerkenraden rondom de Julianakerk. 
Het actueel geldige document zal altijd in geprinte vorm beschikbaar zijn in de Julianakerk, Maranatha 
en Bethel. 
 

16. Aanpassingen en specifieke situaties 
Indien er wijzigingen van het gebruiksplan nodig zijn of als er zich specifieke situaties voordoen, zal het 
gebruiksplan worden aangepast, ter goedkeuring aan het moderamen van beide wijkkerkenraden 
worden voorgelegd en digitaal naar de kerkenraadsleden worden verzonden. Een kopie van het 
gebruiksplan ligt in de ouderlingenbank. 
 
 
 

Samenvatting 
 
Bij alles geldt: 

 Bij klachten blijft u thuis  

 U moet zich vooraf aanmelden 

 U houdt 1,5 mtr. afstand tot niet-gezinsleden 

 Er komen maximaal 30 personen bijeen in andere samenkomsten dan de kerkdiensten, 
catechisatie en jeugdvereniging 

 Een mondkapje wordt dringend geadviseerd 

 De toiletten zijn alleen voor noodgevallen 

 Er wordt maximaal geventileerd en deuren blijven open 

 Geen kerkauto 

 Predikant en BHV-ers hebben een zgn. ‘contactberoep’ 

 Aanwijzingen van gastheren(-vrouwen) / begeleiders worden opgevolgd 

 De kerkenraden zijn eindverantwoordelijk 


