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

gepubliceerd door RIVM in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.  

 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra 

hier aanleiding voor is. 
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1. Inleiding 

Hieronder beschrijven we de doelstellingen en functies van het gebruiksplan en de 

samenvatting voor deelnemers.  

1.1. Doelstelling in het algemeen 

Met dit gebruiksplan willen we: 

a) 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; 

b) bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed 

doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;  

c) 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. 

1.2. 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 Limburg Noord. 

1.3. Samenvatting voor de deelnemers 

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Daarbij willen we de richtlijnen van 

de overheid volgen. Alle deelnemers aan de live-diensten van de Christengemeente Roermond 

dienen zich daarom te houden aan de volgende richtlijnen:  

 

Aanmelding & gezondheid: 

1. Kom alleen als u per mail bevestigd hebt gekregen dat er plaats is voor u. Geeft u zich 

daarom voor vrijdag 19.00u op via deze LINK. 

2. Heeft u milde klachten zoals neusverkoudheid of hoesten, keelpijn, of koorts tot 38 

graden Celsius? U mag dan niet deelnemen aan de dienst in de Baexheimerhof.  

3. Als een gezinslid verkoudheidsklachten heeft EN koorts, dan mag het hele gezin niet 

deelnemen aan de dienst in de Baexheimerhof. 

4. Door u en anderen aan te melden bevestigt u dat iedereen die u opgeeft geen last heeft 

van de hierboven genoemde ziekteverschijnselen, en dat u het zult melden als zij na de 

aanmelding alsnog één van deze ziekteverschijnselen krijgen. 

In het gebouw: 

5. Ontsmet uw handen bij binnenkomst. 

6. Voor mensen ouder dan 12jaar: Houdt anderhalve meter afstand tot mensen die niet tot 

uw eigen huishouden behoren. 

7. Houd u aan de aangewezen looproutes en de aanwijzingen van het welkomteam 

(herkenbaar aan gele hesjes) op. 

8. Het is deelnemers niet toegestaan om te zingen. 

9. Kinderen zijn welkom. Er is echter geen kinderoppas/kinderdienst in deze fase. Ze dienen 

bij hun ouders/verzorgers te blijven tijdens de dienst.  

10. Neem zo min mogelijk spullen mee het gebouw in. Er is geen garderobe in deze fase. 

 

Deze 10 richtlijnen zijn ook opgenomen in het deelnemersprotocol. 

 

Iedereen die vragen, opmerkingen of verbeterideeën heeft voor het gebruiksplan kan deze 

melden via gebruiksplan@cgtr.nl. 

http://www.christengemeente-roermond.nl/opgave
mailto:gebruiksplan@cgtr.nl
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2. Algemeen 

2.1. Fasering 

Vanaf 1 juli beginnen we de live kerkdiensten. We doen dit in meerdere fases.  

Fase 1: de kerkdienst is open voor maximaal 40 personen ouder dan 12 jaar in Zaal 1 

(exclusief ‘medewerkers’1). Fase 1 start op 5 juli. De volgende fases starten zodra helder 

is voor de corona-commissie en oudsten dat dit veilig kan. 

Fase 2: de kerkdienst is open voor maximaal 64 personen ouder dan 12jaar in Zaal 1 en Aula 

(exclusief ‘medewerkers’). Dit is gerelateerd aan het maximum aantal personen dat naar 

de maatstaven van Baexheimerhof (verder afgekort tot BHH) gebruik mag maken van de 

grote zaal en aula.  

Fase 3: de kerkdienst is open voor maximaal 100 personen ouder dan 12jaar in het gebouw 

(exclusief ‘medewerkers’). Dit is formeel geen grens meer (tot voor 1 juli wel), maar we 

houden dit aantal aan om veilige groeistappen te kunnen maken.  

Fase 4: mogelijk kan in deze fase een ‘overstroom-ruimte’gecreeerd worden waardoor we tot 

ca 150 personen ouder dan 12jaar kunnen ontvangen. In de overstroom-ruimte kunnen 

mensen via de Live-stream aan de dienst deelnemen. Mogelijk kan in die fase het 

aanmeld-systeem worden losgelaten.  

 

De hoop is dat fase 1 en fase 2 elk slechts enkele weken hoeven te duren. Het zou super zijn 

als we bij start van het nieuwe schooljaar (24 augustus) in fase 3 zijn.  

2.2. Hoofdbijeenkomst: de kerkdienst 

Dit gebruiksplan is in de huidige versie gericht op 1 type bijeenkomst: de ‘live’- kerkdienst. 

Deze bijeenkomst vindt op de zondagochtend plaats van 10.30u-11.30u. 

 

Deze bestaat in de kern uit aanbidding, mededelingen, preek, afsluiting. 

In fase 1 en 2: 

- zal er niet gezongen worden door de gemeenteleden 

- zullen er geen kinderdiensten plaatsvinden. 

- zal er geen ontmoeting (‘koffie drinken’) zijn na de dienst. 

- zal er geen vertaling zijn van de dienst.  

- kunnen alleen leden en hun gezin deelnemen aan de diensten. 

Tijdens fase 1 en 2 overwegen we of en hoe deze onderdelen in fase 3 zullen verlopen. 

2.3. Aanmelding 

Omdat het aantal mensen dat de diensten kan bezoeken beperkt is, kan het gebeuren dat er 

meer mensen willen deelnemen dan er plaatsen beschikbaar zijn. Het voelt niet prettig om 

mensen aan de deur af te moeten wijzen. We hebben daarom ervoor gekozen dat bezoekers 

zich moeten aanmelden.  

 

Principes:  

- Iedereen die wil komen kan zich in de week voor de betreffende dienst opgeven tot 

uiterlijk vrijdag 19.00uur. 

- Het aanmelden kan alleen via het web-formulier (LINK) 

- Het is mogelijk andere mensen aan te melden. (bijvoorbeeld iemand die niet vaardig 

is met e-mail) 

- Op vrijdagavond worden de plaatsen verdeeld. Het is het streven dat iedereen die zich 

heeft opgegeven uiterlijk zaterdagmorgen een reactie per mail ontvangt (positief 

zowel als negatief). Als u geen mail ontvangt moet u ervan uitgaan dat er iets mis is 

gelopen in de communicatie en kunt u niet komen.  

                                                                 
1 Met medewerkers worden de mensen bedoeld die zorgen voor het gebouw en de techniek nodig voor de 
bijeenkomst. Dit kan in dienst van BHH zijn, of dienend vanuit de Christengemeente Roermond. Voorbeelden: 
de beheerder, het welkomsteam, het koffieteam en het techniekteam. Voorbeelden van mensen die niet als 
medewerkers gekenmerkt worden zijn: het muziekteam, de spreker. 

http://www.christengemeente-roermond.nl/opgave
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- In fase 1 en 2 kunnen alleen leden van de gemeente en hun huishouden deelnemen 

aan de kerkdienst. 

- In fase 1 en 2 zal geen wachtlijst worden gehanteerd. Bij onafgemelde afwezigheid 

blijft de stoel dus leeg.  

- Voor volgende fases wordt overwogen hoe en wanneer we vaste bezoekers en gasten 

kunnen ontvangen in de diensten. 

- De mensen die een taak hebben in de dienst, en hun huishouden krijgen altijd een 

zitplaats. 

- We proberen ervoor te zorgen dat alle mensen die willen komen even vaak kunnen 

komen. Het kan dus gebeuren dat iemand die nog niet geweest is voor gaat op 

iemand die al meerdere keren geweest is. 

- Indien nodig, krijgen in de eerste fases leden die veel tijd en energie hebben 

geïnvesteerd in de realisatie van de ‘Live-diensten’ voorrang. 

2.4. Kwetsbare mensen 

Mensen van 70 jaar en ouder en mensen die al bekend zijn met (chronische) ziektes lopen 

meer risico bij Corona besmetting. De Christengemeente heet hen welkom, echter eenieder 

draagt eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar keuze om naar de kerkdienst te komen.  

 

 

 

 

3. Gebruik van het gebouw 

3.1. Algemeen 

In bijlage 6.2 is de plattegrond van het gebouw toegevoegd. 

In de huurovereenkomst is geborgd dat de Christengemeente op zondagen tussen 9.00 uur 

en 13.00 uur de enige gebruiker is van het pand. 

3.2. De hoofdfunctie: kerkdienst 

Algemeen:  

We gebruiken in fase 1 de grootste zaal (zaal 1, groen op tekening). Vanaf Fase 2 gebruiken 

we zaal 1 en de naastgelegen zaal (aula) alsof het 1 ruimte is (groen + roze). 

 

De hoofdstroom van deelnemers zal de ingang aan het kerkplein gebruiken (blauwe vlak in 

plattegrond) en dan via de hal naar de hoofdzaal lopen (groene vlak in de plattegrond).  

 

3.2.1. Binnenkomst van gebouw 

Vanaf 10 uur is de zaal open voor bezoekers van de dienst. Aangezien het tijd kost om 

iedereen binnen te laten vragen we u om uiterlijk 10.15 uur naar de ingang te komen. 

Alle bezoekers worden voor de hoofdingang (liefst buiten, maar bij slecht weer binnen) 

ontvangen door een lid van het welkomteam. Bij opgave is de gezondheid bevestigd door de 

deelnemer. Het welkomteam zal de gezondheidsvragen daarom steekproefsgewijs stellen. 

Daarnaast wordt gecontroleerd of de bezoeker deze dienst kan deelnemen. Hiervoor heeft het 

welkomteam een lijst van deelnemers.  

Het welkomteam-lid zal bij de ingang staan (rode pijl rechts op foto) en  voldoende afstand 

tot de bezoekers houden. 

De trap voor de hoofdingang zal zo worden ingericht dat er slechts 1 persoon/huishouden 

tegelijk te woord gestaan wordt door het welkomteamlid (groene pijl midden op foto).  

Mocht een persoon niet naar binnen mogen dan dient deze via de hellingbaan naar links het 

trappetje/plateau te verlaten. (blauwe pijl links in foto).  

Eenieder die het gebouw binnengaat, dient zijn/haar handen te ontsmetten met het 

desinfecterende middel dat bij de ingang (in principe buiten) staat.  

Er mogen maximaal 10 mensen in de hal (incl. welkomteamleden), dus het kan gebeuren dat 

u buiten moet wachten. Het welkomteam zal u hierin aanwijzingen geven. 
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3.2.2. Plaatsen in de zaal 

De mensen die mogen deelnemen reinigen hun handen bij de ingang met handgel. Zolang als 

nodig  worden ze door een lid van het welkomteam in volgorde van binnenkomst naar hun 

plaats begeleid. Hoop is dat deelnemers dit na verloop van meerdere zondagen zonder 

begeleiding kunnen en mogen (richtlijnen Horeca) doen. De plaatsen zijn steeds zo ver 

mogelijk vooraan. Daarbij moet iedere persoon ouder dan 12 jaar steeds minstens 2 stoelen 

afstand houden tot een persoon, ouder dan 12 jaar, van ander huishouden. Hou er rekening 

mee dat u in de hal dient te wachten tot u naar de zaal begeleid wordt. Let op: er mogen 

slechts 10 personen tegelijk in de hal zijn. 

 

3.2.3. Zaalindeling 

We hebben de volgende principes voor de zaalindeling:  

• 1,5m afstand interpreteren we als 1,5m hart-op-hart afstand (= lijn van BHH) 

• Looppaden van 0,6 en 1m breedte (groen in plattegronden) 

• Afstandszones van 1meter breedte tussen looppaden en stoelen (geel in 

plattegronden) 

• Stoelenrijen op onderlinge stand van 1,5m 

• Mensen van één huishouden houden steeds 2 stoelen afstand tot mensen van een 

ander huishouden. Voor kinderen t/m/ 12 geldt deze eis niet.  

• De voorste rij(en) zijn gereserveerd voor het muziekteam (+huishouden) en de 

spreker (+huishouden)  

• Alle mensen in een rij moeten opstaan en de rij verlaten als iemand die 

‘stroomopwaarts’ zit naar buiten wil. Tussentijds naar buiten is dus niet wenselijk. 

 

Er zijn in de verschillende fases allerlei mogelijke zaal indelingen, met steeds 2 basis 

variabelen: middenpad of niet?, en 2e deur gebruiken of niet?  

We hebben gekozen in fase 1 te starten met middenpadopstelling, en alleen de hoofddeur te 

gebruiken. 
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• Reden voor een middenpadopstelling: in fase 2 en 3 wordt een middenpad steeds 

meer nodig (anders erg lange rijen), en door er in fase 1 al mee te starten kan 

iedereen hieraan wennen in een veilige situatie.  

• Reden voor 1 hoofddeur (in/uitgang van zaal): als in latere fase de kinderdiensten, 

koffie en garderobe weer van start gaan willen de meeste mensen de hoofddeur 

gebruiken aan het einde van de dienst. Dit is de deur tussen de hoofdzaal en de hal. 

Door deze als enige deur te gebruiken in fase 1 en 2 ontdekken we of we aan de 

richtlijnen kunnen voldoen bij gebruik van deze ene deur. Mocht dit in fase 1 of 2 niet 

werken, dan zullen we een 2e deur gaan gebruiken.  

 

Principes daarachter: 

• Het welkomteam houdt goed in de gaten of het kruisende verkeer leidt tot onveilige 

situaties en maakt zonodig de 2e deur (route via ‘café’) open. 

• Stel de zaalindeling bij als dit nodig is.  

 

De zaalindeling voor fase 1 en fase 2 zijn in de bijlagen opgenomen. 

 

3.2.4. Zang en muziek 

De werkgroep 'Zingen in de kerk' publiceerde 1 juli jl. een advies over zingen en ventilatie en geeft hierin 

waardevolle aanwijzingen voor een verantwoorde wijze van zingen in kerkgebouwen. Onze ruimte is kleiner 

dan 500m2 en ca 1000m3 groot. Volgens de werkgroep 'Zingen in de kerk' kan in dergelijke ruimtes niet 

veilig gezongen worden. Gemeentezang is daarom nu nog niet mogelijk. 

De zangdienst zal een mix zijn van liederen via Youtube en liederen live gezongen door één 

van de muziekteams of een digi-dienst.  

 

3.2.5. Collecteren 

Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Deelnemers kunnen bijdragen middels de 

Givt-app, en contant (collectebus achterin de zaal, bij de uitgang. Uitleg over de Givt-app zal 

in de welkom worden opgenomen. Een zender voor de Givt-app zal achterin de zaal, bij de 

uitgang liggen.  

 

3.2.6. Kinderoppas en kinderwerk 

In fase 1 en 2 zullen er geen kinderdiensten plaatsvinden. Kinderen zijn zeer welkom, maar 

ze dienen bij hun ouders/verzorgers te blijven zitten, en de dienst niet te verstoren. 

Kinderwerk gaat waarschijnlijk starten vanaf fase 3. Het is nog niet bekend wanneer dit zal 

zijn.  

 

3.2.7. Mededelingen en preek 

De lessenaar wordt na klaarzetten gedesinfecteerd. Lessenaar wordt alleen door de spreker 

gebruikt. Als Miel of Jeroen preken zal alleen deze persoon de lessenaar gebruiken (dus voor 

welkom, mededelingen, gebed en zegen) zodat er geen wisseling is en geen desinfectie nodig 

is. Preekt iemand anders dan is er wisseling, en zal voor elke wisseling de lessenaar en de 

microfoon worden ontsmet. Aangezien het techniekteam op zo’n moment bezig is, is het 

voorstel dat iemand van het muziekteam dit doet. 

 

De rol van voorganger is gekenmerkt als 'contactberoep'. Miel mag daarom mensen in de 

uitoefening van zijn rol dichter dan 1,5m naderen en aanraken. Hij moet daarbij een 

mondkapje dragen.  

 

3.2.8. Einde dienst = verlaten van het gebouw:  

Vanaf de lessenaar wordt medegedeeld, dat mensen rij voor rij de zaal verlaten op aangeven 

van het welkomteam. De hal mag maximaal 10 mensen bevatten dus hier mag geen 

opstopping ontstaan. Daarnaast wordt verzocht om ook buiten het gebouw 1,5 meter afstand 

te bewaren. Dit ook om een goede indruk achter te laten bij de bewoners van Baexem.  

We adviseren eenieder de handen te desinfecteren bij het verlaten van het gebouw.  
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3.2.9. Koffiedrinken en ontmoeting 

In fase 1 en 2 wordt er geen koffie gedronken na de dienst. Dit wordt later opnieuw 

overwogen. 

3.3. De nevenfuncties 

3.3.1. Parkeren 

De bezoekers kunnen vrij parkeren op de parkeerterreinen voor en achter het gebouw. We 

nemen als Gemeente hier geen aanvullende maatregelen.  

Wel willen we iedereen vragen om a.u.b. de eerste rij van de parkeerplaats (6 plaatsen) vrij 

te houden voor klanten van de SPAR. Zo voorkomen we negatieve berichten in de 

dorpssuper.  

 

3.3.2. Garderobe 

In fase 1 en 2 doen we geen garderobe. Ieder neemt zijn jas/tas mee naar de stoel. 

Vóór fase 3 zullen we een besluit nemen over de garderobe. 

 

3.3.3. Toiletgebruik 

We volgen de richtlijn van BHH hierin:  

De toiletten in de hal zijn beschikbaar voor de bezoekers. De toiletten zijn in principe groot 

genoeg voor meerdere mensen tegelijk. Eenieder dient bij binnenkomst van de ruimte zelf in 

te schatten of hij/zij 1,5 meter afstand kan houden tot andere mensen.  

Op de toiletten is zeep en desinfecterende gel aanwezig. Advies is om beiden te gebruiken. Er 

zijn papieren handdoek-automaten aanwezig. 

 

3.3.4. Reinigen  

Er is desinfecterende handgel beschikbaar in de meeste ruimtes voor ieder die deze wil 

gebruiken. De handgel wordt voorzien vanuit BHH.  

De Christengemeente zorgt voor mondkapjes, handschoenen en desinfecterende doekjes voor 

die teams die deze nodig hebben of individuele teamleden die deze willen gebruiken. Locatie: 

techniek tafel + bij ingang (t.b.v. welkomteam) 

De teams hebben ieder hun eigen afspraken over het reinigen van hun gebruiksvoorwerpen 

(zie hoofdstuk 4). 

 

3.3.5. Ventileren 

De ventilatie van de ruimtes wordt door BHH op ‘maximaal’ vermogen ingesteld. 

 

3.3.6. Opslagbehoefte + locatie 

Elk team heeft eigen opslagkasten. Eventueel later te beschrijven 

3.4. Overige bijeenkomsten 

3.4.1. Oefenbijeenkomsten 

In juni en juli zullen er enkele oefenbijeenkomsten zijn ter voorbereiding van de eigenlijke 

kerkdiensten. Hierbij volgen we het staand protocol van Baexheimerhof.  

 

3.4.2. Vergaderingen 

Bij vergaderingen volgen we het staand protocol van Baexheimerhof. 

 

3.4.3. Avondmaal 

In fase 1 en 2 zal waarschijnlijk geen Avondmaal gevierd worden. 

Voor de latere fases zal hier beschreven worden hoe we het Avondmaal inrichten.  

 

3.4.4. Doop 

In fase 1 en 2 zal waarschijnlijk geen doop plaatsvinden.



 

Gebruiksplan Christengemeente Roermond – Versie 1.1 – 7 juli 2020 

9 
 

 

4. Voor de teams 

In dit hoofdstuk is de specifieke informatie voor de verschillende teams opgenomen. Dit 

hoofdstuk is daarom alleen relevant voor hen.  

4.1. Welkomteam 

Het is goed mogelijk dat meerdere leden van het bestaande welkomteam het risico van 

besmetting te groot vinden. Zij zullen dan tijdelijk niet ingeroosterd worden. 

Welkomteamleden kiezen zelf of zij een mondkapje/handschoenen dragen. De gemeente 

voorziet in deze middelen.  

 

We kiezen ervoor dat het welkomteam ook de rol heeft om het gebruiksplan te handhaven. 

Daartoe wordt het team tijdelijk uitgebreid met enkele mensen.  

Het streven is om de bestaande leden van het welkomteam die willen dienen in het team in 

deze fases, zo te instrueren dat zij na verloop van tijd kundig zijn om het gebruiksplan te 

handhaven.  

 

Alle leden van het welkomteam die de betreffende zondag dienen zullen een geel hesje 

dragen.  

Beschrijving van de verschillende taken:  

Fase 2: voor de dienst: 

• 1 teamlid bij ingang: heet welkom, controleert of mensen op de aanmeldingslijst 

staan, stellen steekproefsgewijs gezondheidsvragen, en wijzen mensen naar huis als 

daar reden voor is.  

• 2 leden in hal: begeleiden mensen naar hun plaats. Daarbij loopt 1 welkomteamlid 

mee met 1 huishouden en wijst hen de weg, en de stoelen waarop ze kunnen gaan 

zitten. Ook legt hij/zij aan de bezoekers hoe ze moeten lopen als ze de zaal willen 

verlaten. Ook het welkomteamlid houdt dezelfde looprichting aan  

Na de dienst: 

• 1 teamlid in de zaal: geeft de instructies aan de deelnemers om rij voor rij (van achter 

naar voren) de zaal te verlaten.  

• 1 lid staat in hal bij zaalingang en instrueert mensen door te lopen, en houdt mensen 

vanuit de zaal tegen als er meer dan 10 mensen in de hal komen. Let daarbij extra op 

mensen die naar het toilet gaan en mogelijk daar voor een wachtrij zorgen. Als in fase 

1 of fase 2 blijkt dat dit niet veilig verloopt dan is het idee dat we de mensen, die na 

de dienst naar het toilet willen gaan, vragen of ze in de zaal willen blijven, tot 

iedereen naar buiten gegaan is. Of dat ze wachten in de bar-ruimte. 

• 1 lid staat bij de uitgang en wenst tot ziens, met de instructie om buiten niet op te 

hopen bij/voor de ingang. Hij/zij verwijst hen naar de parkeerplaats. 

4.2. Techniek 

Basisprincipe: alle apparatuur wordt per zondag maar door 1 persoon aangeraakt. Is dit niet 

mogelijk, dan wordt er gewerkt met extra desinfecteren of handschoenen. 

 

Er zijn elke zondag drie personen werkzaam in de techniek: er is een persoon voor het geluid, 

een voor de beamer en een voor de livestream. 

Er komt een techniektafel (2 meter breed) links in de zaal, op 2 meter voor de voorste 

stoelrij. Hier is op 1,5 meter onderlinge afstand de werkplek voor de beamer en de 

livestreamer.  

De dichtstbij zijnde stoel op de voorste rij wordt gereserveerd voor de geluidstechnicus. 

 

Alle technici wassen voor aanvang werkzaamheden hun handen 

 

Na plaatsen van microfoons en standaards, worden deze met een doekje gedesinfecteerd. 

Hierna worden ze alleen aangeraakt door de betreffende spreker/zanger. 
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In principe raakt iedere technicus alleen de “eigen” apparatuur aan: de geluidstechnicus de 

geluidsapparatuur, de streamer de stream-apparatuur etc. Indien iemand een andere 

technicus helpt, dan kan dit mits direct voor en na de handen gedesinfecteerd worden of 

handschoenen gedragen worden. 

 

Na het opruimen wassen de technici hun handen. 

Ontsmetten van apparatuur is niet nodig. Het virus overleeft niet zo lang buiten het lichaam. 

De spreker kan een headset of dasspeld microfoon gebruiken, mits hij deze zelf kan omdoen. 

 

Er worden geen microfoons op het podium doorgegeven. Er staat een microfoon op een 

standaard klaar voor mededelingen. Alleen de geluidstechnicus raakt deze aan en verstelt de 

hoogte indien nodig. 

4.3. Muziek 

Het muziekteam zal op het vaste podium staan. Op het podium zal met de bestaande 

theatergordijnen een gebied afgebakend worden. 

Het muziekteam staat op het podium met voorgeschreven onderlinge afstand van minimaal 

1,5m. Ook de 8 meter tot aan de voorste stoelen in de zaal wordt aangehouden. Met huidige 

grootte van de teams is dit te doen. Op het podium zal met de bestaande theatergordijnen 

een gebied afgebakend worden. 

Muziekteam blijft de gehele dienst op het podium behalve tijdens de prediking. 

Dan gaan ze zitten op de voorste gereserveerde stoelen in de zaal. Dit om veel verkeer 

tijdens de dienst te voorkomen. Ze gebruiken daarvoor de zijtrap richting de aula. 

 

Ieder muziekteam-lid gebruikt alleen zijn eigen bladmuziek, microfoon en stoel/kruk. Ieder lid 

van het muziekteam zorgt voor en na de dienst voor zijn/haar eigen (blad)muziek en 

instrument.  

Microfoons worden door techniek neergezet en aangesloten en gedesinfecteerd. Ieder lid van 

het muziekteam neemt zijn/haar eigen waterbidon mee. 

 

Via het aanwezige geluidssysteem kan achtergrond muziek in alle ruimten worden gespeeld. 

Dit zal mogelijk vanaf fase 2 gebeuren. De techniekteamleider levert de muziek daarvoor aan 

de directeur van BHH aan. 

4.4. BHV 

Voor fase 1 en fase 2 accepteren we dat we geen eigen BHV-plan hebben. We volgen het 

ontruimingsplan dat door Baexheimerhof is aangegeven op plattegronden die in elke ruimte 

hangen. BHH heeft geen eigen BHV-plan. Het is onze ambitie om in later stadium een BHV-

plan te maken, en deze ook aan te bieden aan BHH. 

Voor BHV-situaties zal een BHV-set aanwezig zijn bij de techniektafel. Deze set wordt 

aangevuld met mondkapje, extra handschoenen en reinigingsdoekjes. 
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5. Besluitvorming en communicatie 

5.1. Besluitvorming  

Dit gebruiksplan dient (ook bij wijzigingen) steeds door de directeur van Baexheimerhof te 

worden goedgekeurd en door de oudsten te worden vastgesteld. Robbert Vroomen zal het 

met dit doel in die volgorde aan hen voorleggen.  

De directeur van BHH heeft aangegeven dat het niet nodig is om dit gebruiksplan af te 

stemmen met de Gemeente Leudal, aangezien hij verantwoordelijk is voor het gebruiksbeleid. 

5.2. Communicatie 

We delen dit gebruiksplan en ledenprotocol op de volgende manieren:  

• De meest actuele versie komt steeds op onze website. 

• Er komt een duidelijke boodschap over de live-diensten op de hoofdpagina van de 

website, met een link naar het ledenprotocol. 

• In de week van 1 juli wordt het gebruiksplan en het protocol voor de leden per mail 

aan alle leden gestuurd.  

• De kringleiders hebben extra aandacht voor de kringleden die mail mogelijk niet 

effectief ontvangen, en/of niet in staat zijn om zich aan te melden. 

• We mailen een filmpje aan de leden waarin duidelijk wordt waar we wat verwachten 

van hen als ze de live-diensten bezoeken.  

• In fase 1 wordt voorafgaand aan de start van de dienst wordt kort en bondig het 

deelnemersprotocol uitgelegd aan de aanwezigen en de kijkers van de live-stream. 

• Iedereen die vragen/opmerkingen of verbeterideeën heeft voor het gebruiksplan kan 

deze melden via gebruiksplan@cgtr.nl. 

• Er is een hardcopy van het actuele gebruiksplan en ledenprotocol aanwezig op 

zondagen. 

 

mailto:gebruiksplan@cgtr.nl
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6. Bijlagen 

6.1. Corona-protocol 

Zie volgend blad 

 



 

 
 

 

Corona-protocol 
voor deelnemers aan de live-diensten van de Christengemeente Roermond 

voor Fase 2 

versie 7 juli 2020 

 

Alle deelnemers aan de live-diensten van 

de Christengemeente Roermond dienen 

zich te houden aan de volgende richtlijnen:  

 

Aanmelding & gezondheid: 

1. Kom alleen als u per mail bevestigd 

hebt gekregen dat er plaats is voor u. 

Geeft u zich daarom voor vrijdag 

19.00u op via deze LINK. 

2. Heeft u milde klachten zoals 

neusverkoudheid of hoesten, keelpijn, 

of koorts tot 38 graden Celsius? U 

mag dan niet deelnemen aan de live-

dienst. 

3. Als een gezinslid 

verkoudheidsklachten heeft EN 

koorts, dan mag het hele gezin niet 

deelnemen aan de live-dienst. 

4. Door u en anderen aan te melden 

bevestigt u dat iedereen die u opgeeft 

geen last heeft van de hierboven 

genoemde ziekteverschijnselen, en 

dat u het zult melden als zij na de 

aanmelding alsnog één van deze 

ziekteverschijnselen krijgen. 

In het gebouw: 

5. Ontsmet uw handen bij binnenkomst. 

6. Voor mensen ouder dan 12jaar: 

Houdt anderhalve meter afstand tot 

mensen die niet tot uw eigen 

huishouden behoren. 

7. Houd u aan de aangewezen 

looproutes en de aanwijzingen van 

het welkomteam (herkenbaar aan 

gele hesjes) op. 

8. Het is deelnemers niet toegestaan om 

te zingen. 

9. Kinderen zijn welkom. Er is echter 

geen kinderoppas/kinderdienst in 

deze fase. Ze dienen bij hun 

ouders/verzorgers te blijven tijdens 

de dienst.  

10. Neem zo min mogelijk spullen mee 

het gebouw in. Er is geen garderobe 

in deze fase. 

 

Rechts hiernaast ziet u de plattegrond van 

de ruimtes die wij gebruiken in deze fase  

 

Iedereen die vragen of verbeterideeën 

heeft voor het protocol en gebruiksplan 

kan deze melden via gebruiksplan@cgtr.nl.

http://www.christengemeente-roermond.nl/opgave
mailto:gebruiksplan@cgtr.nl
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6.2. Gebouw plattegrond 

Hieronder een plattegrond van het gebouw, met daarin in rood getallen het aantal 

huishoudens dat aanwezig mag zijn in de ruimte volgens corona-richtlijnen. 
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6.3. Zaalindeling fase 1 

 

 
Fase1, Model B: Middenpad met 1 hoofddeur 
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6.4. Zaalindeling fase 2 

 

 
Fase2, model B: Middenpad met 1 hoofddeur 
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6.5. Gedachtes over Vertaling 

Vanaf fase 3?  

Vertalen op afstand (stream): Gebruikers kunnen naar de videostream kijken van de spreker, 

met gedempte audio, en bellen in op een Skype of Zoom sessie. De vertaler vertaalt dan via 

Zoom of Skype naar het Engels. In geval van een 2e vertaling naar andere taal is de werkwijze 

vergelijkbaar. De 1e vertaler heeft aanvullend een directe telefoon verbinding naar de 2e 

vertaler, en de 2e vertaler vertaald via een eigen  skype/zoom sessie. 

 

Additioneel: indien er een opname is van de videostream, dan kan achteraf Engelstalige 

ondertiteling worden toegevoegd aan de opnamen, met de optie om nog andere talen toe te 

voegen. Naar het Engels of andere taal dubben is ook een mogelijkheid die overwogen kan 

worden. 

 

Vanaf het moment dat gasten de diensten kunnen bezoeken: 

Voorstel: 

Vertaalsets worden uitgegeven (waar?) en na de dienst ingenomen door iemand met 

handschoenen aan. Schoonmaken is niet nodig. Het virus overleeft het niet tot de volgende 

dienst buiten het lichaam. 

 

Aanvulling John/Wim: 

Er kan worden aangegeven dat men de eigen koptelefoons/oordopjes kan gebruiken, mits 3.5 

mm aansluiting.  

 

Er wordt voorzien in een flacon met desinfecterende gel en doosje tissues, zodat gebruikers zelf 

vooraf en achteraf de vertaalsets te laten desinfecteren.   

 

Voorstel locatiepositie voor de vertalers: In linkerhoek achterin (bar-zijde) of rechterhoek 

achterin een tafel voor twee vertalers (hoe borgen we veiligheid voor hen onderling?). Eventueel 

met geluiddempende scherm/wand en box met geluid van microfoon spreker. Hier kan ook voor 

streamdiensten een laptop of iPad worden gekoppeld voor connectie met skype / zoom. 
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6.6. Overzicht ruimtes en hun gebruik 

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 juli 

Hal (blauw) Hal, zonder beperkingen 
Hal, geen verblijfsruimte, max 10 

personen (o.b.v. 1,5m afstand) 

Zaal 1 + Aula 

(groen) 

Vergaderingen en 

bijeenkomsten tot 400 

zitplaatsen 

64 huishoudens, met max 100 

zitplaatsen. Totale oppervlak van de 

hoofdzaal is 320m2. Hier mogen volgens 

de huidige corona-richtlijnen die BHH 

aanhoudt 64 personen/huishoudens zijn 

(20p/100m2). (excl plaatsen voor 

medewerkers) 

 

Podium (rood) 

Oefenruimte voor 

muziekteam 
Oefenruimte voor muziekteam 

Locatie waar muzieksteam 

staat tijdens aanbidding 
Locatie waar muzieksteam staat tijdens 

aanbidding 

Zaal 2 

(oranje) 
kinderdienst 

Fase 1 en 2: niets.  

Later: Kinderdienst voor max 14 

personen 

Zaal 3 (paars) kinderdienst 

Fase 1 en 2: niets  

Later: Kinderdienst voor max 26 

personen 

Zaal 4 (geel) kinderdienst 

Fase 1 en 2: niets  

Later: Kinderdienst voor max 8 mensen 

ouder dan 12jaar 

overige zalen diverse functies afgesloten 
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6.7. Tijdschema voor fase 2 

Hieronder het schema van acties voor de voorbereiding en afsluiting van de dienst. 

 

wanneer wat wie 

zondag 9:00u deuren van het gebouw open  

toiletten en deurklinken reinigen 

beheerder 

9:30u techniekteam aanwezig  

9:30u muziekteam aanwezig, begint met gebed  

9:30u gebed in de aula  

9:45u welkomteam aanwezig 

laatste instructie 

 

10:00u Voordeur open voor deelnemers, 

welkomteam aan de deur (2) en in de 

hal (2) 

 

10:30u aanvang dienst  

11:30u afsluiting dienst  

direct na 

dienst 

Evalueren in de teams Alle teams 

11.45u Evaluatie met de teamleiders Alle teamleiders 

 reinigen Muziekstandaards en 

muziekinstrumenten opruimen 

muziekteam 

 reinigen mengtafel, microfoons, laptop techniekteam 

 reinigen: 

- stoelen en tafels 

- toiletten en deurklinken reinigen 

beheerder 

 zaal afsluiten beheerder 
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