
Gebruiksplan voor de St. Martinuskerk, it Hof 14 te Wirdum 
(dit plan geldt ook voor de volwassenen in de Fikarij voor zover van toepassing) 

als gevolg van kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving,  

dit naar aanleiding van Covid-19 

 

algemeen: 

Om de dienst voor de bezoekers veilig te laten plaats vinden is door de 
Kerkrentmeesters een gebruiksplan opgemaakt. Het doel hiervan is om 
besmettingen te voorkomen. Komt u naar de kerkdienst dan wordt u 
opgevangen en gevraagd naar uw gezondheid. Als die goed is wordt u naar 

binnen begeleid naar een aangewezen zitplaats. Aan het einde van de dienst 
wordt u ook weer naar buiten begeleid. Dus niet zelf naar binnen lopen of aan 
het einde van de dienst naar buiten lopen. Het opvolgen van de aanwijzingen 
van de coördinatoren is van groot belang. 

Aanmelden: Inmiddels zijn er aangescherpte richtlijnen van de regering. Wij 

houden ons aan deze richtlijnen.  Dat betekent dat er niet meer dan 30 
bezoekers bij de kerkdienst aanwezig kunnen zijn. Het dringende verzoek is om 
u aan te melden als u een kerkdienst wilt bijwonen 
via  kerkinwirdum@gmail.com  In de aankondiging van de kerkdienst op de 

website wordt dit ook vermeldt. 
 
Mondkapje: Wij vragen u ook dringend om een mondkapje te dragen als u naar 
de zitplaats wordt gebracht en als u de kerk weer verlaat. Op uw zitplaats kunt 

u het mondkapje af doen. 
 
Zingen: Gelet op de risico’s is besloten dat er niet wordt gezongen tijdens de 
dienst. Mee neuriën is mogelijk. 

 
Beluisteren kerkdienst via 
kerkdienstgemist https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 ook kunt u/ je 
via de web-site Kerk in Wirdum inloggen via de link. De aankondiging van de 

kerkdienst met daarbij de liturgie wordt vrijdag op de website geplaatst.   
  

 

 

mailto: kerkinwirdum@gmail.com  
https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596


1. coördinatoren / beheerders 

    dit zijn: Klaas Krol, Drees Visser, Gysbert Wassenaar, Dick Sterrenburg en  

                  Arie Dol, alsmede de diakenen, die dienst hebben. 

 

    taken: 

    a. Klaar zetten van de stoelen in blokjes van 2 en enkele met één stoel;  

        onderlinge afstand van de blokjes en stoelen op 1 ½ meter; 

    b. banken zodanig afzetten dat bezoekers alleen maar 1 ½ meter van elkaar  

        kunnen plaatsnemen (personen uit één gezin mogen naast elkaar zitten) 

    c. de deurknoppen en deurtjes van de kerkbanken reinigen 

    d. voor en na de kerkdiensten de kerkgangers  naar hun plek wijzen en weer  

        bank voor bank uit de kerk begeleiden (kerkgangers wijzen op 1 ½ meter  

        afstand te gaan zitten en attenderen dat ze niet altijd op hun “eigen”plek 

        kunnen zitten 

    e. afstand van 1 ½ meter markeren op de vloer in de hal of zelfs daarbuiten 

 

 

2.  Omschrijving van de procedure van in- en uitgaan van het kerkgebouw 

in hal:  -  in de hal staat een dispenser met ontsmettingsmateriaal, iedere  

     kerkganger dient zijn handen hier te ontsmetten 

     op de staantafelstaat handgelom deurknoppen etc. eventueel  

     te ontsmetten 

  -  tevens liggen op de staantafel mondkapjes, voor diegene die  

     zijn / haar mondkapje is vergeten 

  - de diaken die bij de deur staat vraagt naar de gezondheid 

    (indien de kerkganger zegt dat hij hoest of een beetje ziek is, dan  

    deze kerkganger niet toelaten en naar huis sturen) en attendeert   

        de kerkgangers op het dragen van mondkapjes.  

  - jassen niet op de kapstok (meenemen in de kerk; dit ivm 

    opstopping bij het uitgaan) 

           -  kerkgangers moeten bij het ingaan en uitgaan van de kerk  

    mondkapjes dragen 

          -  de coördinatoren moeten mondkapjes dragen als ze in functie zijn 

 

 



in de kerk    -  de koster dient de microfoons en knoppen van de  

      geluidsinstallatie voor het gebruik te ontsmetten  

  -  de coördinator wijst/ begeleidt de kerkganger naar zijn zitplaats 

  -  bij het uitgaan van de kerk, wijst de coördinator op volgorde (te 

     beginnen bij de achterste banken) de personen in banken aan, om  

    de kerk te verlaten 

  - in de hal kunnen de kerkgangers hun collecten deponeren in open 

    collecteschalen (de 1e voor de diaconie en 2e voor eigen kerke-   

              werk) – de collecteschalen op standaard vanuit “voor het  

   doophek” kunnen hiervoor gebruiken – eerst ontsmetten – 

                     - de diaken (coördinator) in de hal zorgt voor “snelle” doorstroming  

             van de uitgaande kerkgangers 

 

Opmerking: de dominee en ouderling van dienst gaan via de kerk naar de 

consistorie – ontsmettingsmiddel staat n.l. in de hal en niet in de consistorie -! 

 

3. Hygiëne en veiligheid 

Reinigingsplan 

De kerk dient voor de dienst of op zaterdag ervoor goed gereinigd te worden 

met ontsmettingsmiddelen.  Het orgel dient ook meegenomen te worden in de 

reiniging (o.a. toetsen en orgelbank, deur in de hal en trapleuning naar het 

orgel). 

P.S. schoonmaken is wat anders dan ontsmetten of desinfecteren! 

Voor de dienst dient de coördinator de deurknoppen te reinigen met een 

reinigingsmiddel (ook de knoppen en bovenkanten van de deurtjes in de 

kerkbanken en de consistoriedeur). 

4. Te gebruiken materialen: 

1. Staantafel in hal met handgel en mondkapjes 

2. Dispenser  in de hal 

3. Hesje voor coördinator (elke coördinator neemt zelf zijn / haar hesje mee) 

4. Afplakband voor afstand en looplijnen in de kerk / stickers voor de  

    zitplaatsen waar men kan zitten  

5. Collecteschalen op poot (staan nu voor in doophek) 

6. Aanwijs teksten of bordjes in de hal van de kerk en in de kerk 

 



 

 

5. Bijzondere diensten: 

 Avondmaal: dit kan gevierd worden mits aan alle voorschriften wordt 

voldaan.  

 

 Doop: Alhoewel de anderhalve meter afstand tussen mensen leidend is en 

blijft, kan een voorganger bepaalde liturgische handelingen verrichten 

zonder deze afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van 

ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving.  

 

 Zegenen: Alhoewel de anderhalve meter afstand tussen mensen leidend is 

en blijft, kan een voorganger bepaalde liturgische handelingen verrichten 

zonder deze afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van 

ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving. 

 

Wirdum, oktober 2020 
De kerkrentmeesters, 

 


