Kerkenraad
Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk
Weth. Van Eschstraat 165
5342 AV Oss

Gebruiks- en reinigingsplan Protestantse gemeente, de Paaskerk in Oss, in verband
met besmettingsgevaar Covid-19 virus
De Protestantse Kerk heeft een “Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten”
opgesteld.
In dit protocol worden richtlijnen gegeven hoe we elkaar binnen de kerkelijke gemeente
kunnen ontmoeten en daarbij besmetting met het Covid-19 virus zoveel mogelijk kunnen
tegengaan. In het protocol wordt dan ook steeds uitgegaan van de richtlijnen vanuit de
overheid en RIVM, zoals die nu vastgesteld zijn voor juni en de periode na 1 juli. Dit kan
voortdurend worden aangepast, waardoor ook de richtlijnen vanuit de Protestantse Kerk
kunnen worden aangepast.
In het protocol wordt aangegeven dat iedere gemeente een gebruiksplan en reinigingsplan
op moet stellen. Onderstaande regels zijn opgenomen in het gebruiksplan van de Paaskerk.
Algemene richtlijnen vanuit de overheid:
Om de kerk te mogen betreden moet men vrij zijn van klachten, die gerelateerd kunnen zijn
aan Covid-19. Dit zijn mate name koorts, hoesten, niezen, verkoudheidsklachten,
kortademigheid.
De door de overheid voorgeschreven veiligheidsmaatregelen moeten in acht worden
genomen:
• Was en/of desinfecteer vaak uw handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
Risicogroepen
Door de overheid, het RIVM en de landelijke Protestantse Kerk, worden personen van 70
jaar of ouder en personen met onderliggende aandoening, gezien als een risicogroep.
Verwezen wordt naar de volgende website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelentegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
Als u tot de risico groep behoort, is het aan u zelf om de afweging te maken, of u toch de
dienst wilt bijwonen, of liever thuis de internetdienst bekijkt.
Inrichting kerkzaal:
Er is vastgesteld, dat als 2 stoelen vrij worden gelaten, de afstand van 1,5 m is
gegarandeerd. Personen van hetzelfde huishouden kunnen naast elkaar gaan zitten. Er
moet steeds een tussenliggende rij stoelen vrij worden gelaten.
Bij het looppad, dat het dichtst bij het orgel ligt, moet steeds de eerste stoel van de rijen
rechts van het pad, worden vrijgelaten. Op die manier kan de kerkzaal worden betreden en
verlaten, met een minimale afstand van 1,5 m tussen lopende en zittende kerkgangers.
Capaciteit kerkzaal:
De mogelijkheden van plaatsing worden steeds vastgesteld door beheer in samenwerking
met de kosters.
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Als de kerkzaal wordt ingericht, als boven beschreven, biedt ze ruimte aan ongeveer 42
personen. Het werkelijke aantal is afhankelijk van het aantal personen, dat alleen komt, of
met meerdere personen uit eenzelfde huishouden.
Het aantal kan eventueel worden uitgebreid door ook wat stoelen achter de waterloop in
gebruik te nemen.
Het vanaf 1 juli toegestane aantal van 100 personen kan echter bij lange na niet worden
gehaald met inachtneming van de minimaal 1,5 meter tussenruimte.
Vanaf 8 oktober is slechts een aantal van 30 personen toegestaan, exclusief alle personen,
die een taak hebben, zoals predikant, ouderling, koster, diaken, organist en zangers.
Mondkapje:
Omdat er een dringend advies is voor het dragen van een mondkapje tijdens bewegen in
een afgesloten ruimte, vragen we dringend een mondkapje te dragen bij het betreden en
verlaten van de kerk. Op de plaats kan het kapje af. Tijdens de dienst kan het kapje afblijven,
ook al wordt soms gelopen, zoals door de zangers en tijdens het avondmaal. We vertrouwen
erop, dat op die momenten het houden van voldoende afstand en het opvolgen van
aanwijzingen volgens het protocol, voldoende is.
Looproute en plaatsing gemeenteleden:
Er worden coördinatoren aangesteld, die de bezoekers begeleiden naar hun plaats. Dit zijn
meestal de dienstdoende koster, diaken en ouderling van dienst.
De kerk wordt betreden via de hoofdingang en men loopt meteen door naar de kerkzaal.
Plaatsing gebeurt zodanig dat men elkaar niet hoeft te passeren, terwijl de beschikbare
plaatsen in de zaal worden opgevuld. Het verlaten van de kerk wordt in tegengestelde
richting uitgevoerd, en wederom op aanwijzing van de coördinatoren.
De predikant en dienstdoende gemeenteleden betreden de kerkzaal bij aanvang van de
dienst via het rechter gangpad (langs het orgel).
Aanmelden voor bijwonen eredienst
Omdat er slechts ruimte is voor een beperkte hoeveelheid personen tijdens een dienst, is
aanmelding vooraf verplicht.
Het verzoek om de dienst bij te wonen, met opgave van het aantal personen uit 1
huishouden, kan vanaf maandag 09:00 uur tot vrijdag 18:00 uur, in de week voorafgaand
aan de betreffende zondag worden ingediend via het e-mailadres aanmelden@pkn-oss.nl of
telefonisch, via nr 0412-652662, tussen 18.00 en 19.00 uur op woensdag en donderdag.
Er wordt een lijst opgesteld met de namen van de ingelote personen. In juni is het maximaal
toegestane aantal 30 personen, exclusief de predikant, ambtsdragers en koster van dienst.
In juli is het maximaal toegestane aantal 100, exclusief medewerkers, maar er is slechts
ruimte voor ca. 42-50 personen in de kerkzaal, zolang de 1,5 m afstand in acht moet worden
genomen.
Ontvangst voor de dienst
Bij het betreden van de kerk wordt men ontvangen door een dienstdoende ambtsdrager
(ouderling van dienst of diaken). Deze zal steeds de leden van één huishouding welkom
heten en de namen afvinken op de lijst. Tevens zal de gezondheidscheck (zie pagina 1
onder “Algemene richtlijnen vanuit de overheid”) worden uitgevoerd en afgevinkt.
Na desinfectie van de handen met het daarvoor beschikbaar gestelde materiaal, kunnen de
bezoekers vervolgens doorlopen naar de ambtsdrager, die bij het begin van de kerkzaal
staat en daar ook een orde van dienst pakken. Daarna worden bezoekers door de koster
naar hun plaats gebracht.
Als de hal vrij is kunnen de volgende bezoekers worden ontvangen door de ambtsdrager bij
de ingang. Dat betekent wellicht dat mensen moeten wachten op hun beurt op het kerkplein.
Het kan enige tijd kosten voordat iedereen op de plaats zit. Daarom vragen we u voor 9.40
uur aanwezig te zijn. Tijdens het wachten moet eveneens de 1,5 m afstand in acht worden
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genomen. Als dit niet gebeurt kan een coördinator de betreffende personen daarop
aanspreken.
Garderobe
De garderobe wordt niet gebruikt om opstoppingen te voorkomen. Jassen etc. kunnen
worden meegenomen naar de kerkzaal.
Zingen tijdens de dienst
Samenzang wordt ten stelligste ontraden door alle instanties en is daarom niet toegestaan.
Er zijn diverse alternatieven mogelijk.
Door de PKN wordt in het Corona-protocol ook zang door één persoon of een kleine groep
als alternatief genoemd voor gemeentezang. Dit alternatief wordt in de Paaskerk ook
toegepast.
Gebeden
Het voorbeden boek wordt niet gebruikt. Voorbeden kunnen per mail worden ingestuurd naar
de predikant.
Liturgie
De orde van dienst kan worden gepakt bij binnentreden van de kerkzaal. Deze zullen apart
en niet op een stapel worden aangeboden. Alleen de predikant gebruikt de kansel. Alle
andere personen, die voorgaan tijdens de dienst, gebruiken de leestafel. Tafeloppervlak en
microfoon worden na ieder gebruik gedesinfecteerd door de gebruiker.
Collectes
Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd. Bij het verlaten van de kerk worden
collectegelden verzameld in daartoe bestemde bakken of zakken, die worden geplaatst op
een tafel in de hal. Op de volgende zondag vindt het tellen plaats. Zie ook Bijlage CvD
Avondmaal:
Zie bijlage College van diakenen.
Kindernevendienst
De kindernevendienst kan zonder wijzigingen plaatsvinden.
Koffiedrinken en ontmoeting na afloop:
Voorheen: bij het verlaten van de kerk kan iets te drinken worden meegenomen naar het
kerkplein.
Bij uitgaan van de kerk moeten eveneens de algemene regels, zoals voldoende afstand
nemen, in acht worden genomen.
Per 8 oktober 2020 is koffiedrinken niet meer toegestaan.
Taxidienst
Van de taxidienst kan geen gebruik worden gemaakt.
Overige diensten
Naast de zondagse eredienst zijn er ook andere diensten mogelijk, zoals bv.
huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/of
kerkenraadsleden, rouwdiensten. Deze diensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde
condities zoals eerder beschreven in dit gebruiksplan. Wel is het vermijden van lichamelijk
contact extra belangrijk. Denk daarbij met name aan zegenen op anderhalve meter afstand
en feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking.
Gebruik overige ruimten
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Alle vergaderruimten, de hal en de ontmoetingsruimte kunnen worden gebruikt met in acht
name van alle regels over het aantal toegestane personen en de hieronder vermelde regels
op het gebied van hygiëne. Er mag niet meer dan één groep aanwezig zijn in de kerk, dus
reserveren is noodzakelijk.
Voorlopig kunnen de ruimten alleen door leden van de Paaskerk worden ingepland en
gebruikt en niet door externe gebruikers, waarvoor geen verantwoordelijkheid kan worden
genomen. Een voorbeeld van een door de Paaskerk mee opgezette activiteit, die daarom
ondanks de externe bezoekers wel is toegestaan, is HOI of het Solidariteitsfonds.

Maatregelen op het gebied van hygiëne
In de hal zijn desinfectiemiddel (handgel) en papieren doekjes beschikbaar. De handen
worden meteen na betreden van de hal ontsmet.
Ook in keuken en toilet zijn desinfectans en wegwerpdoekjes beschikbaar. Stoffen
handdoeken mogen niet worden gebruikt.
Gebruik sanitair:
Het verzoek is de keuken en toiletten zo weinig mogelijk te gebruiken.
Is dit toch nodig, dan moet de gebruiker zelf na gebruik alle aangeraakte oppervlakken
schoonmaken en ontsmetten, met het beschikbaar gestelde materiaal.

Versiebeheer:
Versie 1.0. Goedgekeurd door Kerkenraad van 29 juni 2020
Versie 2.0. Goedgekeurd door Kerkenraad van 21 september 2020
Aangepast:
•
•
•
•
•

Aanmelding voor kerkdienst
Zingen tijdens de dienst
Avondmaal
Kindernevendienst
Koffiedrinken

Versie 2.1. Goedgekeurd door Kerkenraad van 08 oktober 2020
Wijzigingen:
De kerken mogen max 30 gemeenteleden ontvangen plus alle personen, die een taak hebben, zoals
predikant, ouderling, koster, diaken, organist en zangers.
Omdat er een dringend advies is voor het dragen van een mondkapje tijdens bewegen in een
afgesloten ruimte, vragen we dringend een mondkapje te dragen bij het betreden en verlaten van de
kerk. Op de plaats kan het kapje af. Tijdens de dienst kan het kapje afblijven, ook al wordt soms
gelopen, zoals door de zangers en tijdens het avondmaal. We vertrouwen erop, dat op die
momenten het houden van voldoende afstand en het opvolgen van aanwijzingen volgens het
protocol, voldoende is.
Het avondmaal kan plaatsvinden.
Koffiedrinken is niet mogelijk.
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Reinigingsplan Protestantse gemeente, de Paaskerk in Oss, in verband met
besmettingsgevaar Covid-19 virus
De beheercommissie heeft afspraken gemaakt met de schoonmaakster van de Paaskerk:
Naast de reguliere schoonmaakwerkzaamheden, zijn in de week voor 24 mei de volgende
hygiëne-maatregelen toegevoegd voor de hal en het liturgisch centrum en in de week voor
28 juni voor alle ruimten.
Toiletten (3 stuks) *)
Schoonmaken en desinfecteren: 2x week (vóór weekend, begin v/d week)
Papieren handdoeken beschikbaar stellen.
Voor desinfecteren na toiletbezoek van aangeraakte delen en bril: dettol-spray en –doekjes.

Keuken:
Schoonmaken en desinfecteren: 2x week (vóór weekend, begin v/d week).
Alleen nog papieren handdoeken en schone theedoeken gebruiken.
Voor schoonmaken aanrecht e.a.: wegwerpdoekjes gebruiken.
Voor desinfecteren tussen diverse gebruikers van aangeraakte attributen en installaties:
desinfectiemiddel/doekjes.
Liturgisch centrum
Afnemen en desinfecteren tafelbladen, lezenaars, microfoon, etc.: vóór weekend, vóór evt.
uitvaartdiensten.
Jeugdruimte *)
Schoonmaken en desinfecteren tafelbladen, stoelen rond de tafel en toiletruimte (vóór
weekend).
Voor desinfecteren na toiletbezoek van aangeraakte delen en bril: dettol-spray en -doekjes
Trappenhuis tussen begane grond en 1e verdieping
Schoonmaken ruimte (vóór weekend)
Desinfecteren trapleuningen (vóór weekend, begin van de week).
Algemeen
2x per week en vóór evt. uitvaartdiensten desinfecteren deurklinken van alle genoemde en
tussenliggende ruimtes.
*) Jeugdruimte en 4e toilet is afhankelijk van opstart kinderkerk en jeugdwerk. Is nog even niet
bekend.
Gebruiks- en reinigingsplan is vastgesteld in de KR-vergadering van 28 mei 2020 en zal worden
geëvalueerd eind juli 2020.
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Bijlage College van diakenen:
Collecte en spreken voor een microfoon
Aan het eind van de dienst gaat de diaken achter de ‘offertafel’ in de hal staan. Als iedereen
het geld hierin heeft gedaan, wordt het geld voor de drie collectes en de voedselbank in 4
aparte plastic zakken gedaan, met de brief waarin alleen de datum en de soort collecte
wordt ingevuld. Deze zakken gaan in de kluis en men haalt de vier zakken van de week
ervoor uit de kluis en men gaat het geld tellen van de week ervoor, en vullen dan de lijsten
volledig in met de bedragen. Tenslotte gaan alle collectes van de week als volgt bij elkaar
gedaan: muntgeld bij elkaar in een zak, briefgeld bij elkaar in een enveloppe en de lijsten
met de collecte bonnen ook bij elkaar in een enveloppe. De lege plastic zakken weggegooid.
Het tellen gebeurd door de dienstdoende diaken en de ouderling van dienst, eventueel
aangevuld door een extra diaken. Voor en na iedere activiteit zoals geld tellen en
avondmaal-voorbereiding worden uiteraard de handen gewassen.
Als een diaken of een ouderling moet spreken voor een microfoon, gebeurt dat vanaf de
liturgische tafel, iedere keer wordt na een spreker de microfoon en de tafel schoongemaakt,
dit wordt gedaan door de gebruiker.
Instructie tijdens het Avondmaal voor ouderlingen en diakenen
Het Avondmaal (vrijwel uitsluitend door eigen predikant)
Het Avondmaal is een lopende viering.
De voorbereiding van de tafel wordt gedaan door de drie dienstdoende diakenen.
Voor de dienst wordt het brood eerst in repen gesneden en vervolgens in kleinere stukjes en
daarna worden de reepjes in stukjes gebroken met (1 casino brood wit), het restgedeelte
van het brood (of een ander broodje) wordt alvast ingesneden en kan door de predikant
gebruikt worden, voor het teken bij het breken van het brood. Dit wordt allemaal gedaan
met speciale handschoenen aan.
Het tafellaken gaat over de liturgische tafel, het doopvont wordt verplaatst zodat deze uit de
directe looproute is. Zorg altijd voor de dienst dat de liturgische tafel en het doopvont op
een juiste plaats staat.
De wijn wordt in kleine bekertjes van tevoren ingeschonken en op de liturgische tafel in de
kerk gezet (achter aan de tafel, maar eerst ruimte houden, voor wie er achter de microfoon
staat). Voor de witte schalen staat of het rode wijn of druivensap betreft, daarnaast staat
een lege schaal, waar de gebruikte bekertjes neergezet kunnen worden. Er wordt er een
console neergezet voor de liturgische tafel met voldoende ruimte zodat de predikant
erachter plaats kan nemen. Op deze console komt het brood te staan. Alles wordt voor de
dienst al in de kerk gezet en afgedekt met een servet. Er wordt op de liturgische tafel voor
de predikant, de schenkkan en een grote wijnbeker neergezet, samen met het stuk brood
wat gebroken kan worden.
Diaken(en) staan naast de preekstoel,
Na de vredegroet (die nu alleen wordt uitgesproken), worden de dienstdoende diaken(en),
naar voren gevraagd.
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Eerst krijgen de gemeenteleden brood en wijn aangeboden (de mensen moeten het zelf
pakken), als laatste de dienstdoende diakenen en de predikant.
De ouderling van dienst nodigt de gemeenteleden uit om naar voren te komen. Zowel het
vak links en rechts van de ouderling gaan door dit pad naar voren, met inachtneming van de
anderhalve meter tussenruimte. De mensen lopen dus naar de console met het brood en
vervolgens vanuit de kerk gezien, via de rechterkant, rond de liturgische tafel voor de wijn
en lopen op aanwijzing van een diaken op de juiste manier naar de locatie terug, via de
andere doorloop.
Hierna nodigt de ouderling de mensen van de vakken voor het raam uit om naar voren te
komen.
Tenslotte lopen de diakenen langs de predikant en nemen een stukje brood en vervolgens
lopen zij naar de tafels om wijn of druivensap te nemen, tenslotte neemt de predikant een
stukje brood en de wijn of druivensap.
Na de dienst worden de schalen en de schenkkan en de wijnbekers afgewassen.
Voorbeden
Tijdens de Avondmaalsviering doet één van de diakenen de voorbeden. Voor die tijd zal de
diaken, per mail, contact opnemen met de voorganger. In overleg zal de voorganger of de
diaken beginnen met het dankgebed. De voorganger sluit af met aanvullende voorbeden o.a.
uit het voorbedeboek/email en het stilgebed.
Avondmaal met Witte Donderdag
Voor Witte Donderdag wordt het protocol in februari 2021 aangepast.
Dit is een kringviering. Er zullen dan ook 3 diakenen zijn.
De tafel wordt van te voren gedekt en het brood in stukjes gesneden.
De voorganger en één diaken lopen met het brood naar de overkant. De één reikt linksom
en de ander rechtsom het brood uit aan de gemeenteleden. Ze eindigen dan weer bij de
tafel.
Even later pakken de andere diakenen de wijn en reiken deze op dezelfde manier uit. De
diaken die het brood heeft uitgereikt, loopt daarna de kring rond met het druivensap.
De voorganger reikt als laatste brood aan de dienstdoende diakenen, één van de diakenen
gaat met de wijn rond. Als laatste naar de predikant, de predikant geeft deze diaken daarna
wijn.
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