
Gebruiksplan MVR-KERK Bennekom 
Dit gebruiksplan is van toepassing op alle ruimtes van de RK Kerk Maria Virgo Regina in Bennekom;  
te weten: de kerkzaal, sacristie, parochiezaal en torenzaal. 

 
Verantwoordelijke instantie: Parochie Zalige Titus Brandsma 
Lokale verantwoordelijke: Locatieraad Maria Virgo Regina 
Toezichthouder:  Degene die ruimte (kerk, zaaltjes) heeft ontsloten;  

(koster of plaatsbegeleider, parochiewacht etc.) 
BHV’er/EHBO-er:  Zie lijst “Hulpverleners in het Calamiteitenplan”;  

Vrijwel alle kosters hebben het BHV-certificaat 
 

Uitgangspunten: 
De opgelegde maatregelen van het RIVM, de Overheid en van het Bisdom worden gerespecteerd en 
nageleefd. Ge-update nav de laatste versie dd. 10-7-2020. 
 (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) 
Alle preventieve maatregelen blijven onverminderd van kracht. 
1. Heb je koorts, ben je verkouden of heb je andere, Corona gerelateerde klachten: 

BLIJF DAN THUIS 
2. HOUD AFSTAND; Minimaal 1,50 m.!  m.u.v. personen die samen in één huis wonen.  

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel en hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst 
van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - dienen door alle 
betrokkenen strikt te worden nageleefd. 

3. VERMIJD DRUKTE 

• vanaf 1 juli mogen weer meerdere personen samenkomen in kerkgebouwen, mits de 
onderlinge afstand van 1,50m. nageleefd wordt.  

• Voor de MVR kerk betekend dat max. 80 personen. 
i. Dit is relatief weinig. De kans dat er 80 of meer personen naar de kerk willen komen 

is reëel. Daarom blijft vooraf reserveren noodzakelijk. 

• Er ligt zondags GEEN intentieboek in de kerk. Men kan de thuis geschreven intenties 
meebrengen en in de daarvoor bestemde mandjes bij de ingang van de kerk deponeren. 

• Tijdens vieringen wordt er niet gecollecteerd. Collectegaven kunnen vooraf aan of na afloop 
van de viering in de daarvoor bestemde mandjes bij de in-/uitgang worden gedeponeerd. 

• Volkszang is nog steeds niet toegestaan. Geen gezangen door gelovigen tijdens de viering. 

• Een cantor of enkele zangers *) mogen wel mits: 
i. de algemene richtlijnen van de overheid, het RIVM, en het Bisdom worden 

nageleefd; 
ii. zij op ruime afstand tot het altaar en de Ambo/lezenaar staan; 

iii. de koorleden of cantors onderling minimaal 1.5m. afstand houden en niet achter 
elkaar staan maar in een zigzag-formatie; 

iv. zij niet (te) luid zingen 
v. de ruimte goed geventileerd wordt; 

vi. én een registratie van koorleden en andere aanwezigen wordt bijgehouden en deze 
2 weken wordt bewaard ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door 
de GGD. 
 

*) Het bisdom stelt geen eisen meer ten aanzien van het aantal zangers, maar laat dit afhangen van de plaatselijke 
omstandigheden met betrekking tot ruimte en ventilatie.  
In onze kerk is de ruimte op het priesterkoor beperkt en zijn ventilatiemogelijkheden niet optimaal. Derhalve 
moet koorzang beperkt blijven tot enkele zangers op de gemarkeerde plekken. ( maximaal 7.) 
De richtlijnen van het RIVM zijn te vinden via: https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles en  
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/generiek-kader-coronamaatregelen (zie het onderdeel “Extra 
aandachtspunten voor koren en zangensembles”) 
 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/generiek-kader-coronamaatregelen


1. Hygiëne maatregelen 
a. Ventileren van de ruimte: 

i. Een half uur voor aanvang van de viering of bijeenkomst: alle ramen en deuren 
openzetten. 

ii. Tijdens viering/bijeenkomsten zo mogelijk ramen openlaten, achter deuren dicht. 
iii. Na afloop alle ramen en deuren nog een half uur open laten staan. 
iv. Verwarming aan: als dat noodzakelijk is alléén vóór aanvang van de viering.  

o i.v.m. veel luchtcirculatie tijden het verwarmen van de ruimte, kan/mag de 
verwarming NIET aan tijdens de viering.    
(Het zal dus weer snel afkoelen. Extra kleding adviseren) 
 

b. Ontsmettingsplan voor: 
i. Kerk, zaaltjes, meubilair, kerkbanken, lezenaar, microfoons: 

o Ruimtes mogen slechts 1x per dagdeel worden gebruikt voor vieringen en 
andere activiteiten. Het is het dan niet noodzakelijk deze tussendoor te 
ontsmetten. 

o Microfoons, lezenaar en altaar worden ontsmet voor aanvang van de 
viering. 

a. tussendoor tijdens de viering is ontsmetten niet noodzakelijk. 
b. De celebrant en de lector gebruiken ieder een eigen lezenaar met 

eigen microfoon.  
c. Bezoekers/kerkgangers: 

i. Kerkgangers dienen bij binnenkomst hun handen te ontsmetten;  
o Bij voorkeur nadat zij collectegelden hebben gedoneerd en nadat zij evt. 

thuis geschreven intenties in het daarvoor bestemde mandje hebben 
gedeponeerd.  (Tijdens vieringen ligt er geen intentieboek in de kerk.) 

o Flesjes met ontsmettingsgel staan bij de achterste banken, direct na 
binnenkomst. 

d. Wijwaterbakjes: 
i. Wijwaterbakjes zijn en blijven leeg. 

ii. Er wordt geen wijwater gebruikt; ook niet door voorganger(s) tijdens vieringen en 
uitvaarten. 

e. Schoonmaken 
i. Kerk, sacristie, zaaltjes en toiletten worden periodiek/wekelijks schoongemaakt 

door maximaal 2 personen. 
ii. Zij houden bovengenoemde uitgangspunten in acht. 

iii. Toiletbezoek dient (zo mogelijk) vermeden te worden. 
 

2. Naar de kerk komen  
Er is slechts plaats voor max. 54 personen tijdens een Eucharistieviering en 80 bij een woord- en 
gebedsdienst omdat dan het middenpad niet gebruikt wordt om ter Communie te gaan. 
1. Men dient zich vooraf aan te melden en te reserveren. 

i. Per e-mail of telefonisch. 
ii. Het aanmeldingsformulier wordt tot 2 weken na de viering bewaard tbv de GGD. 

iii. 2 plaatsen reserveren voor “Elijah” 
 

3. Veiligheid; Vermijd drukte 
a. Kom alleen als u geen Corona gerelateerde ziektesymptomen heeft.  
b. Kom niet allen tegelijk 1 minuut voor aanvang, maar meer gespreid. Kom ruim op tijd, liefst 

een kwartier voor aanvang van de viering. 
c. Kerkbezoekers worden buiten in het portaal opgevangen en gevraagd naar reservering 
d. Alleen bij hoge uitzondering wordt een niet-gereserveerde bezoeker toegelaten; daartoe 

worden 2 plaatsen opengehouden. (“De plaats van Elijah”).  



e. U wordt door ‘begeleider(s)’ (via de collectemandjes en de ontsmettingsflesjes) naar uw 
plaats begeleid; daarbij wordt u verzocht niet stil te staan om een kaarsje op te steken of 
folders en/of ander documentatiemateriaal door te kijken.  

(Folders & documentatiemateriaal hoeven  niet weg uit de kerk)  

f. Na collectegelden/bonnen gedoneerd te hebben en evt. intentiebriefjes in de daarvoor 
bestemde mandjes te hebben gedaan dient u uw handen te ontsmetten. 
  (Er staan collecte- en intentiemandjes, zowel links als rechts na de ingangen). 

g. Rolstoelgebruikers kunnen vlak vóór de vierkante pilaren in het brede zijpad gepositioneerd 
worden. Er zijn geen rolstoelbegeleiders vanuit de geloofsgemeenschap; die moeten van 
thuis meekomen. 

h. Er worden geen liturgieboekjes uitgereikt; deze liggen op de zitplaatsen in de banken. 
i. Een uittreksel van dit veiligheidsprotocol is opgenomen in het liturgieboekje om mee te 

nemen naar huis 
j. Volkszang is niet toegestaan. Er wordt niet meegezongen door de gelovigen. 
k. De intentiebriefjes worden voor aanvang van de viering naar de sacristie gebracht en 

overhandigd aan de lector. Handen ontsmetten nadat de intentiebriefjes zijn vastgepakt en 
voorgelezen.  

l. Na afloop van de viering halen de collectanten de collectemandjes op en tellen het geld. 
Direct na het tellen van het geld ontsmetten zij hun handen weer. 

  
4. Placeren/Looprichting 

De paden zijn slechts 1,50 m. breed.  
a. Looprichting is aangegeven: 

i. Voor aanvang van de viering en tijdens de Communie: via het midden van het 
middenpad naar voren 

ii. Na  de communie via de buitenzijde van de zijpaden weer naar achteren. 
b. Onder begeleiding;  

i. Geen vrije plaats keuze 
ii. Plaatsen worden toegewezen, te beginnen bij de 2e bank voorin; de 1e wordt 

vrijgelaten i.v.m. de gepaste afstand tot de communieontvangers.  
c. Alle geschikte plaatsen zijn, met in acht neming van 1,50 m. met stickers gemerkt 

i. Mensen die samen in 1 huis wonen kunnen naast elkaar zitten. Komt men alleen dan 
kan de 2e plaats direct naast hem/haar NIET worden gebruikt. 

ii. Een ieder wordt verzocht te blijven zitten in de bank en NIET te gaan knielen, daar 
anders de 1,50 m. afstand niet gewaarborgd kan worden. 

 
5. Communie uitreiking tijdens Eucharistie 

a. Het communie uitreiken geschied gefaseerd; eerst het rechter blok banken, daarna het linker 
blok; te beginnen met de voorste rij, daarna de tweede enz. 

b. Men loopt in één enkele rij, via het midden van het middenpad naar voren en vervolgens via 
de buitenkant van het zijpad terug naar de plaats.  

c. Het middenpad is opgedeeld in vakken van 1,50 m. Er mag slechts 1 persoon per vak staan. 
d. Voor aangekomen gaat men eerst weer de handen ontsmetten. Er staat een flesje 

ontsmettingsgel.  
e. Het beschermende plexiglazen kuchscherm wordt vanuit Wageningen mee gebracht, of kan 

in overleg geleend/gebruikt worden. 
f. Indien er geen plexiglazen kuchscherm voorhanden is worden de hosties op schoteltjes 

gelegd waarna de gelovigen deze zelf mogen pakken. 
 

6. Kerk verlaten: 
a. Rij voor rij, te beginnen bij laatste rij;  
b. De ‘begeleider(s)’ geven aanwijzingen 
c. Via zijpaden en middenpad; ook hoofddeur open 
d. Ook nu is er gelegenheid om collectegeld/-bonnen te doneren. 



7. Na Afloop 
a. Kaarsen opsteken/ intentieboek invullen 

i. Een kwartier na afloop van de viering, zodra de kerk leeg is, kan men terugkomen 
om een kaars op te steken of voor een persoonlijk gebed. Ook hierbij dient de 1,50m. 
in acht te worden genomen 

ii. Er staat een extra kaarsenstandaard en bidstoel bij het Mariabeeld voor in de kerk 
om meer spreiding te creëren 

iii. Intentieboek invullen kan alleen op door de weekse dagen tijden parochiewacht. 
Dan is de kerk hiervoor open. 

 
 

b. Napraten & koffiedrinken 
i. Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de geldende 

maatregelen niet. 
ii. Napraten in groepjes en koffiedrinken in de parochiezaal, mits de 1,5 m. maatregel 

strikt wordt nageleefd mag wel weer. Maar bij voorkeur geschiedt het napraten en 
koffiedrinken buiten, op het kerkplein (niet onder het portaal) of in de tuin bij de 
kerk, waar het makkelijker is om de anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren. 
 

8. Kinderwoorddienst/-nevendienst &kindercrèche 
a. NVT 

 
9. Andere activiteiten, Jongeren/senioren bijeenkomsten, vergaderingen etc. 

a. Vergaderen en andere activiteiten zijn mogelijk in de Parochie- en Torenzaal mits aan 
bovenstaande criteria wordt voldaan. 

b. Is de Torenzaal /Parochiezaal kwa ruimte hiervoor te klein, dan mag uitgeweken worden naar 
de kerkzaal. 
 

10. Communicatie 
a. Protocollen (NL & ENG) bekend maken via: 

i. Website, nieuwsbrief etc. 
ii. Mededelingenbord achter in de kerk (binnen/ buiten)  

iii. Pagina in liturgieboekje 
 

 
 
Opgesteld: 27-05-2020;  

gewijzigd: 6-6-2020. 
Gewijzigd: 15-7-2020. 

 
Door de werkgroep:  

o Contactpersoon Voorganger Gilles Ampt 
o Contactpersoon Kosters  John Veraa  
o Locatieraad - gebouwen  Gerard Bolscher 
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