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Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 

gepubliceerd door de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken 

vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken (zie (www.cgk.nl/richtlijnen-

erediensten-en-andere-samenkomsten). Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze 

richtlijnen.  

  

Omdat de regelgeving (sterk) aan verandering onderhevig is, wordt dit gebruiksplan 

bijgesteld zodra daartoe aanleiding is. 
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Algemene richtlijnen: 

 

• Was vaak je handen met water en zeep. 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna 
weg. 

• Schud geen handen. 
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

Iedereen is hartelijk welkom in de kerk maar laat iedereen de eigen 

verantwoordelijkheid met het oog op eigen en andermans gezondheid in 
acht nemen. Dat betekent: 

• Milde klachten: Verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, hoest, verhoging of als je plotseling niet goed meer 

ruikt of proeft. Blijf thuis, laat je testen, ziek uit.  Bij deze klachten kan 
de toegang tot de kerk je ontzegd worden.  

• Ernstige klachten: Benauwdheid en/of koorts (boven de 38 graden) of 
als je je steeds zieker voelt. Bel dan direct de huisarts of de 
huisartsenpost. 

• Bent u 70 jaar of ouder of heb je een kwetsbare gezondheid? We 
ontraden je om naar de kerk te komen.  

Aanvang dienst op zondagmorgen om 9:30 uur  

Kerkgebouw open om 9:20 uur 

Houd u zich aan de aanwijzingen en instructies van coördinatoren en 
kosters 
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2 inleiding 

2.1 waarom dit plan? 

Vanaf 1 juli zijn de RIVM-richtlijnen voor het samenkomen in groepen versoepeld, 

waardoor het mogelijk is om als kerkelijke gemeente weer samen te komen. Om dit 

voor iedereen veilig te kunnen laten plaatsvinden, is er een gebruiksplan opgesteld.  

In dat plan wordt de inrichting van het kerkgebouw, de organisatie en procedures vanaf 

1 juli 2020 beschreven. Het Gebruiksplan is op de website en op papier in ons 

kerkgebouw te vinden; we zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de 

veiligheidsregio. Deze verkorte versie van het gebruiksplan bevat alle voor de 

gemeenteleden van belang zijnde informatie, richtlijnen en voorschriften. 

 

 

2.2 planning 

• Vanaf 1 juli zullen er in aangepaste vorm weer kerkdiensten plaatsvinden. 

Hierbij zijn maximaal 100 personen welkom, dit is exclusief medewerkers.  

De overheid heeft aangegeven dat er vanaf 1 juli meer dan 100 mensen samen 

mogen komen, echter, als er 1,5 meter afstand gehouden moet worden passen 

er niet meer dan 100 kerkgangers in de zaal.  

• In augustus zal geëvalueerd worden. Op basis van deze evaluatie en de dan 

geldende regels en richtlijnen zal worden besloten welke gedragslijnen vanaf 1 

september zullen gelden. 

 

2.3 Richtlijnen kerkbezoek 

• Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 

• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

• Volg de aangewezen looproutes. 

• Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 

• Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.  

• Geen ontmoeting en consumptie na afloop. 

• Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 
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3 gebruik van het kerkgebouw 

 

3.1 dienst op zondag  

Voorlopig wordt er één kerkdienst per zondag gehouden.  

 

3.1.1 aanvangstijden van de diensten 

De kerkdienst zal net als altijd om 9:30uur beginnen. 

 

3.2 gebruik kerkzaal  

De kerkzaal van Het Anker is momenteel zo ingericht dat er 120 plaatsen zijn met 

onderling voldoende afstand. Dit is voldoende om 100 bezoekers en (maximaal) tien 

medewerkers  te ontvangen.  

 

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal 

In de kerkzaal zijn de stoelen gepositioneerd in groepjes van 2 à 3 stoelen op 1,5 m 

afstand van elkaar. 

Voor bezoekers geldt:  

• Komt u alleen neem dan plaats op een dubbele stoel. 

• Komt u met meer dan drie personen uit één huishouden dan verdeelt u uw 

huishouden over twee groepjes. 

• Stoelen mogen niet verschoven worden om andere groepjes mogelijk te maken. 

• Twee personen nemen zoveel mogelijk plaats op een dubbele stoel.  

 

3.2.2 Toelating gasten 

Omdat we het belangrijk vinden om gasten te ontvangen, willen we 5 van de 100 

beschikbare plaatsen reserveren voor gasten. 

We willen deze (beperkte) beschikbaarheid communiceren via de website met het 

verzoek zich expliciet aan te melden. 

 

3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

Het kerkgebouw Het Anker heeft naast de kerkzaal de beschikking over vijf andere 

grotere en kleinere zalen. De zalen 3 en 4 in onderstaande tabel op te delen in twee 

kleinere zalen.  

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 juli 

kerkzaal kerkdiensten en 

gemeentevergaderingen 

350 zitplaatsen / 

800m2 oppervlakte 

Kerkdiensten: in de maanden juli 

en augustus max. 1 op zondag); 

100 zitplaatsen; vanaf 1 

september nader te bepalen. 

Consistorie  

(zaal 1) 

begane grond 

kerkenraad voor de 

dienst 

vergaderzaal voor o.a. 

kerkenraad 

Ouderling(en), diaken, voorganger 

(max. 5 personen, geen 

zitplaatsen) voor en direct na de 

dienst.  

Voor overige doelen: gesloten. 

vergaderen in overleg met 

coördinator in grote zaal 

jeugdruimte  

(zaal 2) 

bovenverdieping 

Ankerkids voor 30 

kinderen en 2 leiders;  

vergaderingen  

Ankerkids voor 10 kinderen en 2 

leiders 

Luit- en harpzaal 

(zaal 3) 

bovenverdieping 

Ankerkids voor 20 

kinderen + 4 leiders;  

vergaderingen 

Ankerkids voor 10 kinderen en 2 

leiders; 

Vergaderingen max. 12 personen 

Benedenzaal Vergaderingen Vergaderingen max. 12 personen 
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Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 juli 

(zaal 4) 

begane grond 

Crècheruimte 

(zaal 5) 

begane grond 

Crèche voor kinderen < 

4 jaar 

afgesloten 

 

Vóór er gebruik gemaakt kan worden van een vergaderzaal, is schriftelijk toestemming 

nodig van de koster. Aanvraag voor vergaderruimte en toestemming worden per e-mail 

gedaan en afgehandeld. 

 

Organisatoren van bijeenkomsten en vergaderingen houden een presentielijst bij met 

daarop de naam en bereikbaarheidsgegevens  (e-mail of telefoonnummer) van de 

deelnemers. Dit in verband met mogelijk contactonderzoek door de GGD. 

 

 

Planning juli en augustus 

 

Datum 

kerkdienst 

bijzonderheden Ankerkids 

5 juli 1e kerkdienst met bezoekers en livestream. nee 

12 juli Belijdenisdienst. Bezoekers zijn directe familie en 

vrienden van belijdeniscatechisanten.  

nee 

19 juli Gezamenlijke dienst met de Lichtbron in het Anker ja 

26 juli Gezamenlijke dienst met de Lichtbron in het Anker ja 

2 augustus Gezamenlijke dienst met de Lichtbron in het Anker ja 

 9 augustus Dienst in het Anker, max 95 bezoekers ja 

16 augustus Dienst in het Anker, max 95 bezoekers Ja  

23 augustus Dienst in het Anker, max 95 bezoekers ja 

30 augustus Dienst in het Anker, max 95 bezoekers ja 

 

 

Er wordt gewerkt met een aanmeldingssysteem waarmee het mogelijk is via de website 

www.hetankerlelystad.nl  een plaats te ‘reserveren’. Uitgaande van een maximaal 

aantal kerkgangers wordt er bij iedere reservering afgeteld. Bij nul kan er geen 

reservering meer gemaakt worden. Hierdoor is goed mogelijk te sturen op aantallen. 

Het is de bedoeling per 12 juli gebruik te gaan maken van het aanmeldingssysteem. 

 

http://www.hetankerlelystad.nl/
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4 Concrete uitwerking  

4.1 Gerelateerd aan het gebouw  

 

4.1.1 Gang van zaken zondagse dienst 

 

• De ontvangst van de kerkgangers vindt plaats bij de ingang van de kerk bij de 

parkeerplaats. De deuren zijn open zodat er geen deurklinken aangeraakt 

hoeven worden.  

• Er is geen garderobe aanwezig. Jassen blijven bij voorkeur in de auto of anders 

onder de stoel.   

• De aanwezige gastheer/gastdame vraagt naar de gezondheidstoestand van de 

kerkganger en geeft aan welke route de kerkganger moet aanhouden. 

• De kerkganger ontsmet de handen met desinfecterende gel. 

• De gastheer/dame houdt het aantal bezoekers bij en zorgt dat het maximaal 

aantal bezoekers niet wordt overschreden 

• De looproutes worden met pijlen aangegeven 

• In de kerkzaal zal een gastheer/gastdame de bezoekers een plek wijzen.  

• Na afloop van de dienst wordt de kerkzaal verlaten via dezelfde weg.  

• De trap in de hal van de kerk tussen bovenverdieping en begane grond mag niet 

worden gebruikt en is afgesloten. 

• Het gebruik van de toiletten in de kerk alleen mogelijk bij noodsituaties.  

Beneden is alleen het invalidentoilet beschikbaar. Noodzakelijk gebruik in de 

kerk wordt eerst gevraagd aan de koster.  

• De kinderen van de Ankerkids mogen boven gebracht worden. Meer daarover in 

4.2.5Ankerkids en kinderoppas  
 

Plattegrond en looproutes begane grond 

 

 
 

 

Plattegrond en looproutes bovenverdieping 
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Plattegrond en looproutes buitenruimte Het Anker 

 

 

\ 
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4.2 Gerelateerd aan de samenkomst 

 

4.2.1 Avondmaal 

Avondmaal kan in deze tijd van maatregelen niet aan tafel of lopend worden gevierd 

omdat de anderhalvemetermaatregel niet gerespecteerd kan worden. Brood en wijn 

wordt door enkele ambtsdragers uitgedeeld, zij dragen een mondkapje en 

handschoenen. Er wordt gebruik gemaakt van kleine crackers en de wijn wordt 

gedronken uit kleine bekertjes. De bekertjes worden door de kerkgangers meegenomen 

naar huis en daar weggegooid. 

 

4.2.2 Zang en muziek 

Zingen tijdens de kerkdienst is vooralsnog helaas niet mogelijk.  

Het combo zal voorlopig nog niet tijdens de diens optreden. Wel zullen er vooraf 

liederen worden opgenomen die in de dienst via de beamer zullen worden afgespeeld.  

Ook zal gebruik worden gemaakt van via de beamer geprojecteerde teksten van 

liederen die door de organist/pianist op het orgel/de piano worden begeleid en door de 

aanwezigen zachtjes worden uitgesproken.  

 

4.2.3 Collecteren 

Collecteren zal digitaal blijven plaatsvinden. Daarnaast zal er bij de uitgang 

gecollecteerd worden waarbij mensen collectebonnen of geld kunnen deponeren in 

schalen.  

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Na afloop van de dienst is er helaas nog geen gelegenheid elkaar te ontmoeten. 

 

4.2.5 Ankerkids en kinderoppas 

Voor de Ankerkids zal er vanaf 19 juli weer een mooi programma draaien. Wel even 

anders, maar dat went vast snel.  

Er zal geen crèche zijn, omdat daar niet veel kinderen worden verwacht. Hele jonge 

kinderen zullen samen met de Ankerkids op de bovenverdieping worden opgevangen, 

daar is alles aanwezig om hen een fijne tijd te geven. 

 

• Kinderen komen via de ingang bij de fietsenstalling de garderobe van de 

bovenverdieping binnen. Daar nemen zij afscheid van hun ouders en kunnen ze hun 

handen desinfecteren..  

• In de Harp- en Luitzaal (zaal 3) worden zij ontvangen voor het gezamenlijke 

gedeelte van de Ankerkids. Daarna gaan zij in twee groepen uiteen omdat er een 

programma is gemaakt voor twee verschillende leeftijdscategorieën. De kinderen 

van 0-8 jaar blijven achter in de Harp- en Luitzaal. De anderen, in de leeftijd van 8-

12 gaan naar zaal 2 voor hun programma.  

• Er zijn maximaal vier leiders aanwezig. 

• Aan het eind van de dienst worden de kinderen door de leiding naar het Anker 

(kunstwerk) bij het parkeerterrein gebracht waarvandaan de ouders hun kinderen 

kunnen meenemen.   

 

4.3 Uitnodigingsbeleid 

Omdat minder kerkgangers ontvangen kunnen worden dan we gewend zijn, zal er met 

een uitnodigingsbeleid worden gewerkt.  

Uitgangspunten daarbij zijn: 

• Gemeenteleden ouder dan 70 jaar worden sterk ontraden om naar de kerk te 

komen, zij maken deze (thuis) mee via het YouTubekanaal; 

• kinderen jonger dan twaalf jaar gaan naar de Ankerkids en zijn niet in de dienst 

aanwezig; 



Gebruiksplan Het Anker Lelystad (Karveel 33-01) 

Gebruiksplan Het Anker Verkorte versie (26 juni 2020) 

 

• circa 70% van het resterende aantal leden per wijk wil daadwerkelijk aan de dienst 

deelnemen. 

 

Op basis van deze uitgangspunten is het aantal deelnemers per wijk geschat. 

Vervolgens zijn er wijken gecombineerd tot een totaal aantal deelnemers van 95. Per 

zondag worden de combinaties van wijken gevarieerd zodat de kerkgangers in groepen 

van wisselende samenstelling aan de diensten deelnemen.  

Het resultaat hiervan is als volgt: 

 

 Combinatie van wijken Eerste datum 

Zondag 1 wijken: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15 16 augustus 

Zondag 2 wijken: 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14 23 augustus 

Zondag 3 wijken: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 30 augustus 

Zondag 4 wijken: 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 6 september 

Zondag 5 wijken: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 13 september 

Zondag 6 wijken: 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15 20 september 

Zondag 7 wijken: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15 27 september 

Zondag 8 wijken: 4, 5, 6, 10, 12, 14 4 oktober 

Vanaf 11 oktober wordt de reeks beginnend met zondag 1 herhaald.  

 

Voor de zondagen 5 juli t/m 9 augustus gelden, in verband met opstarten, 

belijdeniszondag en vakantieperiode, andere regels. 

Voor 5 juli kan er nog niet aangemeld worden, voor 12 juli heel beperkt. Voor de 

zondagen 19 en 26 juli en 2 augustus kunnen alle gemeenteleden van Het Anker en de 

Lichtbron zich aanmelden. Voor 9 augustus (de Lichtbron gaat dan ook op 

zondagmorgen dienst houden) kunnen ook alle gemeenteleden zich aanmelden. Alles 

wel met de beperking dat aanmelden niet meer mogelijk is als het maximale aantal 

bezoekers bereikt is. 

 

Kerkgangers wordt gevraagd zich aan te melden via een aanmeldingssysteem op de 

website, zodat er niet meer mensen komen dan toegelaten kunnen worden.  

Als er zich gasten hebben aangemeld (waarvoor vijf plaatsen zijn gereserveerd) hebben 

deze altijd toegang.  

 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

In paragraaf 2.4. is onder algemene afspraken gesteld dat oudere (mensen van 70 jaar 

en ouder) en kwetsbare mensen (mensen met ernstige gezondheidsproblemen)  wordt 

ontraden deel te nemen aan de kerkdiensten. Dit is geen absoluut verbod; we gaan er 

van uit dat ieder daarin zijn en haar eigen verantwoordelijke neemt.  

 

4.4 Verantwoordelijkheden 

 

4.4.1 Coördinatoren / koster 

Voor iedere eredienst worden twee coördinatoren aangesteld. Zij ontvangen mensen en 

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

Deze coördinatoren zijn herkenbaar aan een geelgekleurde badge met daarop de tekst 

gastheer/gastdame. Zij zijn aanwezig in de hal van de kerk. 

De supervisie over de gang van zaken tijdens de samenkomsten berust bij de koster.  

 

4.4.2 Kerkenraad en voorganger 

De diensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Elke dienst 

zijn twee ouderlingen en een diaken aanwezig. In de kerkzaal wordt de gebruikelijke 

handdruk aan de voorganger achterwege gelaten en vervangen door een hoofdknik 

en/of het uitspreken van een zegenwens. 
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5 Overige bijeenkomsten, 

vergaderingen en bezoekwerk 

 

5.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

Hoewel er nu weer meer activiteiten mogelijk zijn, is het goed om per activiteit na te 

gaan of het handig is die (al) te plannen. Daarom geldt bij alle activiteiten het 

volgende:  

• kunnen we de bijeenkomst uitstellen? Zo ja: dan kiezen we voor uitstellen;  

• is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: dan kiezen we voor digitaal; 

• zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Dan vergaderen 

we in een ruimte waar we de regels kunnen naleven. We richten de zaal zo in, 

dat deelnemers op tenminste anderhalve meter afstand van elkaar kunnen 

plaatsnemen. Er worden geen consumpties gebruikt. 

 

Voor fysieke ontmoetingen als vergaderingen, etc. is het advies die in het kerkgebouw 

te houden, omdat daar de maatregelen rond hygiëne gelden, zoals genoemd in het 

gebruiksplan. Ook voor kleinschalige vormen van groepswerk kan het kerkgebouw 

ingezet worden als ruimte om bijeen te komen.   

 

Verzoeken om vergaderruimtes te mogen gebruiken dienen gericht te worden aan de 

koster via koster@hetankerlelystrasd.nl met opgave van datum, tijd, duur, aantal 

deelnemers. Er kan slechts vergaderd worden na schriftelijke toestemming van de 

koster. 

 

5.2 Bezoekwerk 

Voor afspraken over bezoekwerk verwijzen we naar de laatste versie van de richtlijnen 

erediensten en andere samenkomsten: https://cgk.nl/richtlijnen-erediensten-en-

andere-samenkomsten/  

 

mailto:koster@hetankerlelystrasd.nl
https://cgk.nl/richtlijnen-erediensten-en-andere-samenkomsten/
https://cgk.nl/richtlijnen-erediensten-en-andere-samenkomsten/

