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Gebruiksplan Brugkerk bij uitvaartdiensten 

 
1.1 Kerkdienst bij uitvaartdiensten  

Op verzoek van familie kan er een dienst in de Brugkerk gehouden worden met 

maximaal 50 personen excl. organisatie zoals dominee, ouderling, diaken, organist, 

beameraar, beeld en geluid, koster en uitvaartleider(s). 

 

1.2   Gebruik kerkzaal 

Het protocol gaat uit van de ‘anderhalve meter’ tussen bezoekers. Dit betekent dat 

er voor de diensten van 15-12-2020 t/m 19-01-2021 maximaal 50 personen kunnen 

worden toegelaten. 

 

1.2.1   Plaatsing in de kerkzaal 

In de Brugkerk zijn banken aanwezig in de kerkzaal.  

 

Opstelling van de banken in de Brugkerk: (Huisgenoten zitten bij elkaar) en 

kerkgangers op 1,5 meter afstand (3 plaatsen tussenafstand). Tevens worden er 

banken afgesloten. 

 

 

 

1.2.2    Capaciteit in een anderhalve meter-situatie 

 

• Voor het bijwonen van de dienst moet de begrafenisondernemer een lijst van 

bezoekers aan de coördinator overhandigen . 

• Coördinatoren zorgen er voor dat het de bezoekers helder is waar zij kunnen zitten.  

• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten;  

• Het maximum aantal bezoekers in het gebouw is beperkt. Doordat men zich van te 

voren moet aanmelden wordt het maximum per kerkdienst niet overschreden. 

• Het maximum aantal (50) betreft het totaal aantal bezoekers exclusief de 

organisatie, bestaande uit 8 personen. 
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Concrete uitwerking  

 

1.3 Gerelateerd aan de Brugkerk 

 

1.4 Routing 

• Bij binnenkomst wordt een persoonlijke vraag  gesteld naar de gezondheid. 

• Coördinatoren geven aan hoe mensen de kerk en kerkzaal binnenkomen en weer 

verlaten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van markeringen en pijlen om de looproutes 

aan te duiden. 

 

 

 

1.4.1 Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

• De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan 

te raken. 

• Bij de hoofdingang staat op een tafeltje een  desinfecterend middel. 

• Geen garderobe.   

• Coördinatoren wijzen de plaatsen aan. 

 

1.5 Gebruik van kerkplein en kerkzaal 

De anderhalve metermarkeringen zijn te vinden voor de ingang van de kerk en binnen 

in de kerkzaal.  
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1.6 Garderobe 

De garderobe is gesloten. (Dus geen jassen aan de kapstok hangen) 

 

1.7 Parkeren 

Bij het parkeren achter de kerk houden we zoveel mogelijk de anderhalve meter 

tussenruimte aan. 

 

1.8 Toiletgebruik  

Men kan in geval van nood gebruik maken van het  toilet in de koorzaal.  

 

1.9 Reinigen en ventileren 

• De kerkzaal wordt, voor binnenkomst van de kerkgangers, zoveel mogelijk 

geventileerd en tijdens de dienst blijven de deuren dicht. 

•  

1.10 Algemene richtlijnen voor alle bezoekers: 
• Geen handen schudden; 

• Bij binnenkomst wordt men verzocht gebruik te maken van desinfecterende handgel 

met minimaal 70% alcohol; 

• Deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen; 

 

1.11 Zang en muziek 

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Voor de gemeentezang wordt gebruik 

gemaakt van het eigen archief, liederen ingezongen of liederen van YouTube. 

 

1.12 Koffiedrinken en ontmoeting 

Gelet op de voorschriften van het RIVM is het dringende advies om dit achterwege te 

laten.  

 

1.13 Coördinatoren  

Voor iedere dienst worden coördinatoren  aangesteld. Zij ontvangen de bezoekers en 

wijzen ze hun plek. Ze zien verder toe op de getroffen maatregelen. Zij zijn herkenbaar 

aan het gele hesje en krijgen voorafgaande aan de eredienst instructie. 

 

1.14 Kerkenraad, diaconie en voorganger 

• In de kerkdienst zijn naast de voorganger een ouderling en een diaken aanwezig. 

• Het consistoriegebed wordt gedaan door de ouderling van dienst.  

 

1.15 Techniek 

• In de kerkdienst zijn aanwezig (eventueel) een beameraar en een beeld en 

geluidstechnicus (die zorg draagt voor de geluidsbestanden en het inschakelen van 

de kerkomroep). Zij zorgen er voor dat mengpaneel , microfoons en laptop voor en 

na de dienst worden ontsmet. 

 


