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Gebruiksplan Kerkelijk Centrum van de Protestantse Gemeente Losser,  

ten behoeve van de naleving van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van 

het coronavirus.   

Versie 01, juli 2020.    

  

Introductie: 

De kerkenraad heeft besloten om conform de geldende richtlijnen van de overheid weer 

kerkdiensten te gaan houden met een beperkt aantal aanwezigen. Om aan alle regels te 

voldoen is het noodzakelijk een gebruiksplan op te stellen waarin een aantal zaken worden 

beschreven. Iedereen die het Kerkelijk Centrum bezoekt, dient zich aan de richtlijnen, zoals 

beschreven in het gebruiksplan,  te houden. Naast de regels omschreven in dit gebruiksplan, 

gelden uiteraard alle van overheidswege afgekondigde beperkingen en de voorschriften van 

het RIVM. Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, 

zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland.  

Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.  

  

Doelstelling:  

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. Daarnaast willen we bijdragen 

aan het beschermen van de meest kwetsbaren. Als kerk willen we daarin onze 

verantwoordelijkheid nemen.  

  

Maatregelen: De zondagse kerkdiensten 

• Vanaf 16 augustus 2020 gaan we de diensten langzaam weer opstarten.  

Er mogen maximaal 100 personen in het gebouw aanwezig zijn, met 

inachtneming van de geldende regels, dus met onderling anderhalve meter 

afstand. In de kerkzaal kunnen  ongeveer 40 mensen aanwezig zijn, 

afhankelijk van de opgaves (gezin, echtpaar of individueel).  

In het Aleida Leurinkhuis kan de kindernevendienst worden opgestart. 

• Bij de ingang van zowel de kerk als het Aleida Leurinkhuis staat 

desinfectiemiddel om uw handen te ontsmetten.  

• De toiletten  worden na de zondagse eredienst en ook na door-de-weeks 

gebruik van het ALH gereinigd en ontsmet en ook aanraakplaatsen, zoals 

deurklinken, worden regelmatig ontsmet.  
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• Als u een dienst wilt bezoeken, moet u zich vooraf aanmelden via 

kerkdienst@protestantsegemeentelosser.nl  

Hebt u geen email, dan telefonisch opgeven bij de scriba (053 – 538 4811) of 

de plaatsvervangend scriba (053 - 536 1366).  

• U kunt zich wekelijks opgeven voor het bezoeken van de kerkdienst. Dit kan 

van donderdag 18:00 uur tot vrijdag 18:00 uur. U kunt  zich niet voor 

meerdere weken tegelijk opgeven. 

U krijgt op zaterdag voor 18.00 uur bericht of u de dienst kunt bijwonen. 

• Elke laatste zondag van de maand krijgen gezinnen met kinderen voorrang bij 

opgave. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat de kinderen samen naar de 

kindernevendienst kunnen.  

• Omdat we gefaseerd starten met de kerkdiensten waarvoor men moet 

reserveren, is er voorlopig even geen oppas. We hopen dit t.z.t. wel weer te 

organiseren. 

• Mensen die ziek zijn, verkouden zijn of koorts hebben of anderszins 

gezondheidsproblemen hebben, worden verzocht niet naar de kerk te komen.  

• Mensen uit de risicogroepen en mensen met een kwetsbare gezondheid 

raden we ten zeerste aan om de kerkdiensten online te volgen en niet naar de 

kerk te komen.  

• Fietsen plaatsen op het terrein van de kerk is niet toegestaan. U wordt 

verzocht uw fiets te plaatsen bij het Lossers Hoes aan de overkant van het 

Raadhuisplein. 

• De kerkgangers die vooraf een plaats hebben gereserveerd, wachten op het   
      Raadhuisplein. 

• Bij elke dienst is, naast de koster, een coördinator aanwezig. 

• Vanaf  09:50 uur start de coördinator met het placeren van de kerkgangers. 

• Vanaf het Raadhuisplein naar de ingang van de corridor wordt met tape de 
afstand van anderhalve meter aangegeven. 

• De aanwijzingen van de coördinator dienen te worden opgevolgd. 
Er wordt door de coördinator aangegeven wat de looproute is en in welke 
volgorde u het gebouw moet verlaten. 

• De coördinator vraagt naar de gezondheid van de bezoeker.  

• Voor u binnengaat, dient u eerst uw handen te ontsmetten met het door ons 

beschikbaar gestelde desinfectiemiddel.  

• De coördinator wijst de plaatsen aan; heb begrip dat u niet op de plaats kunt 

zitten waar u normaal altijd zit.  

• Jassen dient u mee naar binnen te nemen. Het is tijdelijk niet mogelijk gebruik 

te maken van de kapstokken. 

• Er wordt in de dienst niet gezongen. 

• Er wordt bij de uitgang gecollecteerd middels een open schaal. 

mailto:kerkdienst@protestantsegemeentelosser.nl
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
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• Na afloop van de dienst geeft de coördinator aan in welke volgorde het 

gebouw verlaten dient te worden. Dit gaat via de oude hoofdingang. 

• Blijf niet bij de deur staan praten, maar loopt u direct bij het verlaten van de 

kerk door naar het Raadhuisplein. 

• Er is geen koffiedrinken na afloop van de dienst.  

 
 

De kerkenraad, coördinatoren en kosters doen er alles aan om een veilige omgeving te 

creëren. We verwachten dat de bezoekers zich houden aan de regels, zoals vermeld in dit 

gebruiksplan.  

  


