
Gebruiksplan Utrecht Initiatief 
Gregorius College, Nobeldwarsstraat 

Versie 2.0 - 4 augustus 2020 
 
Dit is het gebruiksplan van het Utrecht Initiatief om kerkdiensten te houden in coronatijd. Dit 
gebruiksplan is gebaseerd op het protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten 
dat is gepubliceerd door de CGK, GKV en de NGK, te raadplegen op 
www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol. De regelgeving is aan sterke verandering 
onderhevig. Dit gebruiksplan zal worden bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.  
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1. Doel en functie van dit gebruiksplan  
Doelstelling in het algemeen  
Met dit gebruiksplan willen we:  

● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een 
vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze 
verantwoordelijkheid nemen;  

● bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van 
goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;  

● volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding 
blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te 
staan.  
  

Functies van dit gebruiksplan  
● We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de 

zogenoemde controlefase van de coronacrisis;  
● De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van 

samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;  
● Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en 

buiten onze gemeente;  
● Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. 

We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.  
 

Fasering  
● Vanaf 1 juli 2020 mogen kerkdiensten gehouden worden zonder maximum aantal 

personen gehouden. We gebruiken de maanden juli en augustus als oefenperiode 
met 1 keer per 2 weken een samenkomst in de vorm van een thuiszondag. Tijdens 
en na deze periode zullen we de diensten en processen evalueren en bijstellen;  

● Naar aanleiding van de oefenperiode en evaluatie bepalen we hoe we vanaf 
september verder gaan met de samenkomsten.  

  
Algemene afspraken  
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van 
onze doelstelling:  

● anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden 
behoren;  

● mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen 
met anderen uit hun huishouden (conform richtlijnen RIVM);  

● de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en 
hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de 
vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;  

● op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en 
stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig 
actualiseren. 
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2. Gebruik gebouw en buitenruimte 
 
Gebruik van het gebouw 
Utrecht Initiatief is op zondag de enige gebruiker van het gebouw. Aanvang van de dienst is 
11.30 uur. We gebruiken de volgende zalen: 
 

Locatie Capaciteit 

Grote zaal Er is plaats voor maximaal 34 huishoudens. Dit is 
inclusief gebruik van de zijzaal en plaats voor de spreker. 
De spreker, host, techniek en band hebben vaste 
plaatsen vooraan. 
 
24 x 2 stoelen 
1 x groene tribune voor 2 personen uit 1 huishouden 
3 x groene tribune voor 1 persoon 

Zijzaal  6 x 2 stoelen (waarvan 3 x 2 stoelen geen zicht hebben 
op de beamer) + ruimte voor ongebruikt meubilair 

Lokaal crèche Eerste lokaal in de gang.  
Plaats voor 1 volwassene en naar schatting 10 baby’s 
(0-2 jaar).  

Lokaal peuters Tweede lokaal in de gang.  
Plaats voor 1 volwassene en naar schatting 10 peuters 
(2-4 jaar). 

Lokaal basisschoolkinderen Lerarenkamer links van (nieuwe) entree. 
Plaats voor 2 volwassenen en naar schatting 8 kinderen 
(4-12 jaar). 

Lokaal live verbinding Eerste lokaal in de gang voorbij het halletje. 
Plaats voor 10 huishoudens die de dienst via een live 
verbinding meekijken (eigen apparatuur mee). 
NB: Experiment en onder voorbehoud wificode Gregorius. 

Toiletten Bij de ingang van de zaal.  
1 x damestoilet (overige toiletten worden niet gebruikt) 
1 x herentoilet (overige toiletten worden niet gebruikt) 
 
NB: de lerarentoiletten voorbij de lerarenkamer worden 
niet gebruikt.  

Schoolplein Plaats voor ca. 40 huishoudens op anderhalve meter 
afstand van elkaar. 
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Plaatsing stoelen in de kerkzaal 
De stoelen worden voor de dienst in de grote zaal en zijzaal klaargezet door het KWZ-team 
volgens onderstaande plattegrond, waarbij er telkens minimaal anderhalve meter ruimte 
rondom aangehouden wordt tussen twee sets stoelen. Huishoudens (stellen) mogen bij 
elkaar zitten (twee stoelen), wanneer een enkel persoon op een stoel zit wordt de stoel 
ernaast leeg gelaten. Bij binnenkomst worden de plaatsen aangewezen door een KWZ- 
coördinator, deze vult de zaal van voor naar achter zodat niemand elkaar hoeft te passeren. 
Het looppad is ca. 2 meter breed, in de zijzaal 1,5 meter (tevens toegang nooduitgang). De 
stoelen in de zijzaal zijn minder prettig om te zitten omdat de beamer dan niet goed te zien 
is. Deze stoelen kunnen als laatste gevuld worden. Vanuit het reserveringssysteem is 
duidelijk hoeveel mensen er zullen komen; de dag voor de dienst wordt de namenlijst 
gedeeld met de KWZ-verantwoordelijke. Dan is gelijk duidelijk of de reserveplekken in de 
zijzaal nodig zullen zijn of niet gebruikt hoeven te worden.  
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3. Concrete uitwerking 
 
Aankomst bij het gebouw 

● We gebruiken niet de hoofdingang van de school, maar de zijpoort rechts van de 
hoofdingang richting het schoolplein, deze staat open. Hier gaat men lopend en met 
de fiets doorheen. Hier staat een coördinator om mensen welkom te heten, de 
gezondheidsvragen te stellen en reservering te checken.  

● De fietsen worden allemaal op het schoolplein gestald. 
● Men gaat naar binnen door de openstaande deur vanaf het schoolplein. Binnen staat 

een coördinator om mensen van dienst te zijn, de routing uit te leggen, toezicht te 
houden op desinfecteren, bij een wachtrij mensen te wijzen op 1,5 meter, etc. 

○ Let op: ouders met kinderen van de crèche of de peutergroep nemen de deur 
achter op het plein naar de gang waar de lokalen zijn. Hier kunnen zij meteen 
hun kind naar hun groep brengen en is er geen tweerichtingsverkeer.  

● Kinderwagens worden in het halletje bij de hoofdingang geparkeerd, achter elkaar 
langs de muur, zodat de toegang naar de buitendeur (nooduitgang) bereikbaar blijft 
(kinderwagens niet in de zaal). 

 
In de grote zaal 

● De ingang van de grote zaal is de ingang aan de zijkant (andere deur dan normaal), 
recht tegenover de keuken. 

● Aan de zijkant en voorkant van de grote zaal is een looppad van 2 meter breed. De 
zijzaal heeft een looppad van 1,5 meter breed. De rest van de ruimte is opgevuld met 
(setjes) stoelen met anderhalve meter ruimte of tafels ertussen.  

● In de grote zaal worden de plaatsen aangewezen. De kerkzaal wordt van voor naar 
achter gevuld. Hier staat een coördinator om iedereen een plaats te geven.  

● Men gaat op de aangewezen plaats zitten en blijft hier de hele dienst zitten. Er is 
géén ruimte om rond te lopen of elkaar te passeren of de zaal uit te gaan voor bijv. 
het toilet.  

 
Na afloop van de dienst 

● De kinderen van de basisschoolleeftijd gaan eerst naar buiten wanneer de dienst 
afgelopen is. Zij krijgen hiervoor een seintje van de coördinator. 

● Na de dienst wordt de grote zaal in omgekeerde volgorde verlaten, van achter naar 
voor, door dezelfde deur. Men houdt anderhalve meter afstand. Hier staat een 
coördinator om de rijen aan te wijzen die de zaal mogen verlaten.  

● Om opstopping te vermijden gaat men direct naar buiten, naar het schoolplein en 
loopt zoveel mogelijk naar achteren door. Hier is gelegenheid om na te praten en 
(zelf meegebrachte) koffie te drinken, waarbij iedereen anderhalve meter dient te 
houden. Het is niet mogelijk om in de grote zaal te blijven of terug te gaan (ook de 
kinderen niet) ivm de schoonmaak. 

○ Let op: om gebruik te maken van ministry kun je rechts afslaan naar de hal bij 
de hoofdingang. Hier staan de leden van het ministry-team om samen te 
bidden (eventueel kunnen zij een ander plekje opzoeken wanneer het 
gebouw leeg is). 
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○ Let op: om de kleinere kinderen op te halen loopt men eerst naar het 
betreffende lokaal en vervolgens via de deur aan de achterkant (einde van de 
gang) naar het schoolplein.  

 
Looproutes 
Op onderstaande ruwe plattegronden zijn de looproutes zoals hierboven beschreven 
ingetekend.  

 

 
 
  

6 



Keuken, toilet en garderobe 
● De keuken wordt niet gebruikt en is afgesloten. 
● Er zijn twee toiletten open, de overige worden d.m.v. bordjes afgesloten. Het gebruik 

van het toilet tijdens de dienst is in principe niet toegestaan en wordt voor en na de 
dienst zoveel mogelijk afgeraden.  

● Jassen worden meegenomen naar binnen en over de stoel gehangen. De 
kapstokken worden niet klaargezet. 
 

Hygiëne 
● Deuren worden zoveel mogelijk opengezet en gelaten.  
● Voor de ingang van de grote zaal staat een middel om de handen te desinfecteren.  
● Na afloop van de dienst worden de volgende zaken schoongemaakt met water en 

allesreiniger: 
○ Alle gebruikte stoelen en groene tribunes 
○ Alle gebruikte tafels 
○ Deurklinken van alle gebruikte deuren: 

■ poortdeur en hoofdingang  
■ buitendeuren vanaf het schoolplein (entree) (2x) 
■ zaaldeuren 
■ deur van opslagruimte materialen 
■ deur van opslagruimte stoelen 
■ deuren van alle gebruikte lokalen (incl. tussendeur in het lokaal),  
■ toiletten 

○ Toiletten, wastafel en deurklink/sloten van de gebruikte toiletten. 
● Na afloop van de dienst wordt de grote zaal zoals gebruikelijk opgeruimd en 

geveegd.  
● Voor, na en tijdens de dienst wordt de grote zaal geventileerd door zoveel mogelijk 

ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. 
 
Kinderen 

● Alle kinderen worden voor de dienst gelijk naar de groep gebracht (of gaan zelf) en 
ze blijven voor de dienst in het lokaal. Tijdens de dienst kunnen de kinderen 
eventueel wel naar buiten gaan om daar te spelen. De baby’s en peuters moeten 
(ruim) voor het einde van de dienst terug zijn in de lokalen. De basisschoolkinderen 
kunnen eventueel buiten blijven. Kinderen komen niet in de grote zaal. 

● Kinderen worden door één volwassene gebracht en het haal- en brengmoment is 
kort om filevorming te voorkomen. Ouders wordt gevraagd eerder aanwezig te zijn.  

○ Ouders wachten in de gang (baby’s) of het halletje (peuters) op anderhalve 
meter afstand van elkaar totdat hun kind het lokaal in kan gaan of opgehaald 
kan worden. 

○ Er kan één persoon per keer het lokaal in en uitgaan. 
● Bij het brengen en halen van de baby’s en peuters moet door de volwassene 

anderhalve meter afstand gehouden worden tot andere volwassenen. 
○ Baby’s worden op het speelkleed gelegd.  
○ Kinderwagens worden bij de hoofdingang geparkeerd. 
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● Voor het voeden en/of verschonen van baby’s voor, (tijdens) of na de dienst worden 
tafels in het halletje aan het eind van de gang gezet, anderhalve meter uit elkaar. 

● Tussen volwassenen (leiding) en kinderen t/m 12 jaar hoeft geen anderhalve meter 
afstand gehouden te worden.  

 
Gerelateerd aan de dienst: 

● Avondmaal: dit kan gevierd worden mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat 
betekent een bekertje per persoon en het brood afnemen van een schaal in plaats 
van aanreiken. Logistiek wordt hier nog voor uitgewerkt nadat we ervaring hebben 
opgedaan met de proefdiensten. 

● Doop: Met ingang van 1 juni 2020 is het toegestaan om voor de duur van de 
waterhandeling de anderhalvemeterregeling te doorbreken. De eerste doopdienst is 
begin oktober gepland. Met doopouders en predikant wordt besproken hoe dit vorm 
kan worden gegeven met de dan geldende regelgeving. 

● Tijdens de dienst zal er niet worden gezongen omdat het besmettingsgevaar hierbij 
nog niet duidelijk is. Dit geldt ook voor blaasinstrumenten. Degenen die de dienst 
inhoudelijk voorbereiden zullen een passend alternatief hiervoor bedenken.  

● Koffiedrinken en ontmoeting is bij het Utrecht Initiatief belangrijk. Daarom laten we dit 
doorgang vinden in de buitenlucht op het schoolplein op 1,5m. Men neemt zelf koffie 
en eventueel een lunch mee. 

 
Uitnodigingsbeleid: 
We werken met een reserveringssysteem. Hiermee wordt voorkomen dat het maximum 
aantal bezoekers (34 huishoudens) overschreden wordt. Ook is inzichtelijk wie er tijdens de 
dienst aanwezig zijn, mocht er achteraf toch iemand met coronaklachten blijken te zijn.  
Ons uitnodigingsbeleid is als volgt: 

● Mensen kunnen zich tot vrijdagavond 23:59 aanmelden via een Google Forms 
formulier. Hierop geven ze de volgende gegevens door: 

○ E-mailadres 
○ Eigen naam en eventuele naam volwassene uit hetzelfde huishouden.  
○ Taak ja/nee 

● Op zaterdag wordt door Femke geïnventariseerd hoeveel mensen er op de lijst 
staan. Femke bepaalt welke mensen wel of niet naar de dienst in de grote zaal 
kunnen komen op basis van de volgende criteria: 

○ Heeft de persoon een taak in de dienst (sowieso welkom) 
○ Of deze persoon al eerder niet in de grote zaal kon (dit wordt bijgehouden; 

uitgangspunt is dat het niet mogen komen eerlijk verdeeld wordt) 
● Femke stuurt iedereen een mail met een van de opties: 

○ Je bent welkom om te komen 
○ Je bent welkom om te komen, maar past helaas niet in de grote zaal. Als 

alternatief kan je de dienst volgen in een lokaal waarin een liveverbinding is 
opgezet.  

● Femke stuurt de namenlijst naar de verantwoordelijke KWZ’er door. 
● Mocht er nog plaats zijn voor onaangekondigde bezoekers, dan zijn zij welkom. Dit 

wordt ter plekke door de coördinator bepaald. Eventueel kunnen gasten de dienst 
ook meekijken via de liveverbinding. 
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Ouderen en kwetsbare mensen 
Het Utrecht Initiatief is een jonge gemeente en heeft geen leden of vaste gasten boven de 
70 jaar. Voor mensen die in een risicogroep vallen, worden de richtlijnen van het RIVM om 
extra voorzichtig te zijn en de standaard maatregelen omtrent afstand houden en hygiëne 
extra goed gehouden.  

 
4. Taakverdeling en speciale aandachtspunten 

 
KWZ 
De taken van het KWZ-team zijn anders dan normaal, omdat het gedeelte ‘koffie’ vervalt. 
Voorafgaand aan de dienst zijn de taken: 

● Stoelen en tafels in de grote zaal klaarzetten. Klapstoelen op kar staan in blauwe 
kast 079; helemaal aan einde van de gang rechts om de hoek. Voor de traptreden 
ligt er een rail in de kast. Mocht dit niet werken kunnen stoelen uit de lokalen gehaald 
worden.  

● Bordjes ophangen/neerleggen: 
○ Ingang (2x) 
○ Gereserveerd voor KWZ/host/spreker/band/techniek 
○ Toiletten buiten gebruik (1x m en 1x v openlaten; ook de toiletten voorbij de 

lerarenkamer afsluiten) 
● Desinfect klaarzetten 
● Welkomstbord en kruis klaarzetten 

○ Let op: de kapstokken worden niet klaargezet. 
● Deuren die we gebruiken worden door techniek opengezet en houden we ivm 

ventilatie zoveel mogelijk open 
● Bij start dienst poort naar plein dicht doen en bord binnenhalen. 
● KWZ-ers coördineren aankomst en vertrek bezoekers. 

 
Na afloop van de dienst: 

● Poort naar straat open zetten. 
● Bij einde dienst basisschoolkinderen seintje geven dat ze naar buiten mogen. 
● Stoelen en tafels schoonmaken (schoonmaakspullen en desinfect in het krat, zelf 

doekjes meenemen; techniek kan keuken open maken). 
● Stoelen en tafels terugzetten op oorspronkelijke plaats. 
● Zaal vegen. 
● Deurklinken schoonmaken. 
● Toiletten schoonmaken. 
● Desinfect, welkomstbord, bordjes, kruis opruimen. 

 
Kinderwerk 
De kinderen gaan niet mee naar de grote zaal, dus voor alle groepen start het kinderwerk 
tegelijk met de dienst. 
Naast de gebruikelijke taken: 
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● Drie tafels in het halletje op anderhalve meter klaarzetten (voor verschonen baby’s). 
● Na afloop de volgende zaken schoonmaken met zelf meegebrachte 

schoonmaakdoekjes (schoonmaakmiddel en emmers zijn aanwezig in het gebouw): 
○ Gebruikt meubilair in het lokaal (+ de tafels in het halletje) 
○ Deurklinken  
○ Krat 

● Erop toezien dat de oudste kinderen zelf naar hun ouders op het schoolplein gaan. 
 
Band 
De taak om samenzang te begeleiden vervalt. Er is zo nodig plaats voor een beperkte band, 
zij zitten dan op de eerste rij. Er wordt niet gezongen en er worden geen blaasinstrumenten 
gebruikt (tenzij uit onderzoek en advies RIVM blijkt dat dit weer mogelijk is). 

● Samen met de host/spreker het (alternatieve) programma voor de dienst 
samenstellen.  

● Vooraf aan techniek doorgeven of er een band aanwezig zal zijn zodat de techniek 
deze kan opbouwen.  
 

Host 
De host zit op de eerste rij/aan het looppad. 
Naast de gebruikelijke taken: 

● Samen met de band/spreker het (alternatieve) programma voor de dienst 
samenstellen. We gaan uit van maximaal een uur, deze tijd ook graag aanhouden.  

● Tijdens de dienst de regels eventueel herhalen en/of coördineren. 
○ Welkom heten leden die via ZOOM meekijken. 
○ Noemen dat we samen diensten willen houden waarbij we ons aan de 

coronamaatregelen houden, zodat iedereen zich veilig voelt om naar de 
dienst te kunnen komen. 

○ Noemen dat men tijdens de dienst niet mag lopen door de zaal, alleen waar 
nodig over het looppad aan de zijkant (om de anderhalve meter te 
garanderen), dat de toiletten tijdens de dienst niet gebruikt kunnen worden en 
dat we niet (mee)zingen. 

○ Aan het eind van de dienst noemen dat iedereen de zaal (de achterste rijen 
eerst) moet verlaten en naar het plein moet gaan, zodat de zaal 
schoongemaakt en opgeruimd kan worden.  

○ Erop letten dat de microfoon niet door meerdere mensen gebruikt wordt. 
Mededelingen (bijv. ministry) moeten gedaan worden vanaf de plaats waar 
iemand zit. Zo nodig het gezegde zelf herhalen in de microfoon. 

 
Spreker 
De spreker zit op de eerste rij en kan voor zijn/haar eigen stoel staan, zodat hij/zij 
automatisch voldoende afstand houdt. 

● Samen met de host/band het (alternatieve) programma voor de dienst samenstellen.  
 
Techniek 
De technici zitten op de eerste rij/aan het looppad zodat ze eventueel kunnen lopen om iets 
technisch bij te stellen.  

10 



● Voorafgaand aan de dienst: ramen en deuren - zowel binnendeuren als buitendeuren 
- open zetten. 

● Lokalen openen 
● Voor de dienst de hoofdingang afsluiten, zodat alleen naar buiten gelopen kan 

worden (in geval van nood - 1x het slot draaien) 
● Liveverbinding opzetten.  
● Zoals gebruikelijk de techniek (beamer, band) opzetten en weer opruimen, waarbij 

vooraf handen goed gedesinfecteerd worden. 
● Na gebruik de techniekspullen schoonmaken/ontsmetten: 

○ Microfoons spreker en host (evt. tijdens de dienst wanneer deze microfoon 
door meerdere mensen gebruikt wordt) 

○ Katheder 
○ Laptop 
○ Tablet 
○ Piano 

● Na afloop van de dienst: ramen en deuren sluiten (let op ramen moeten goed 
gesloten worden anders kan het alarm er niet op). 
 

Ministry 
Om te zorgen voor éénrichtingsverkeer staat ministry in de gang (op een zichtbare plaats) 
en zoeken zij samen zo nodig een andere geschikte plaats.  

● Tijdens de dienst wordt de mededeling van ministry gedaan vanaf de eigen plaats, 
niet vanaf de voorkant van de zaal, om het lopen door de zaal te beperken.  
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