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GEBRUIKSPLAN 
 
 
 

 
 
 

KERKCENTRUM ‘DE LICHTBOOG’, ALMERE 

 
 

 

N.a.v. regelgeving rondom Coronavirus 
 
 

- Voor: alle groepen en bezoekers die gebruik maken van de Lichtboog 
- Geldig vanaf 01-06-2020 
- Opgesteld door Beheerscommissie (BHC) in opdracht- en onder 

verantwoordelijkheid van- eigenaren kerkcentrum: PKN StadsPoort 
en RK-Parochie St. Bonifatius. 

 
 
 
 

Aparte versie in het Engels beschikbaar / seperate version of 
this document in English language available. 
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1. INLEIDING 

 
Met het openbaren van het Coronavirus begin 2020 zijn er door het RIVM 
een aantal maatregelen afgekondigd om verspreiding te voorkomen. Vanaf 
1 juni 2020 is het weer mogelijk om onder voorwaarden samen te komen 
met maximaal 30 bezoekers inclusief personeel. Vanaf 1 juli 2020 mogen 
max. 100 mensen exclusief personeel weer in het gebouw. Door de BHC in 
samenwerking met de eigenaren is dit gebruiksplan opgesteld, zodat 
iedereen die de Lichtboog betreedt op de hoogte kan zijn van de genomen 
maatregelen en kan zich daar ook aan houden.  
Het is de bedoeling dat iedere groep (in iedere geval de leider of 
contactpersoon) hiervan kennis neemt en de instructies doorgeeft aan de 
groepsleden of gebruikers, zodat iedereen kennis heeft van de 
gebruiksregels voor ons kerkcentrum.  
 

 De BHC en/of degenen die als vrijwilliger zijn aangesteld, kunnen 
toegang tot het gebouw ontzeggen of personen verwijderen die zich 
niet aan deze regels houden of anderen in gevaar brengen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactadressen eigenaren: 

 
PKN: Scriba, Scribastadspoort@pkn-almere.nl  
of het Kerkelijk Bureau, tel. 036-537 24 90 
RK: Parochiebestuur, secretaris@katholiekalmere.nl of het Parochiesecretariaat  
(Randstad 22-26), tel. 036-53 36 200 
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2. ALGEMENE  BESLUITEN 
 
 

- 1 in- en 1 uitgang voor bezoekers (de hoofdtoegang); 
- Stoelen op afstand van 1,5 meter van elkaar, gezinsleden 

zitten niet bij elkaar; 
- Bij binnenkomst handen ontsmetten; 
- Bij einde kerkdienst op tafel in hal collecteschalen; 
- Geen koren, geen samenzang, geen koffie na afloop; 
- 1 toilet in gebruik (invalidentoilet) en 1 urinoir 

(herentoilet); 
- Na ieder gebruik toiletbril, kraan en handvat reinigen; 
- Schoonmaken gebouw na iedere bijeenkomst; 
- Alleen altaar gebruiken, geen lezenaar; 
- Jeugdhonk en bovenruimten geen toegang, behalve zolder 

en drukkerij 
- Alleen Stadszaal in gebruik voor vergaderingen/andere 

bijeenkomsten dan kerkdiensten. 
- Géén garderobe 
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3. VOORBEREIDING 
 

- Looproutes controleren, zie tekening 
- Toiletten controleren: is er ontsmettingsmiddel, hygiënische doekjes 
- Stoelen kerkzaal goed (voorzijde stoel onder de sticker op de grond) 
- Bij bijeenkomst/vergadering in Stadszaal: tafels in carrévorm 

plaatsen en per tafel één stoel daarbij, zodat afstand van 1,5 meter 
gewaarborgd is. 

- Checklist invullen (zie los blad) 

- Illustratie: Looproutes 
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4. Bij binnenkomst kerkgangers/bezoekers 

 

- Bij binnenkomst de verplichte vragen stellen: “heeft u klachten, bent 
u verkouden?” -> dan toegang weigeren. 

- Handen ontsmetten in de hal 
- Geen garderobe, dus jas meenemen, aanhouden of thuis laten 
- Met de mensen meelopen de kerkzalen in en hun de plaats wijzen 
- Wijzen op route indien toiletbezoek noodzakelijk is (met de klok mee) 
- Plaatstoewijzing: via looproute naar Tuinzaal, daar mensen achteraan 

rechts plaatsen en dan naar voren werken 
- dan Kerkzaal, bij Drieluik, dan plaatsen voor altaar links/rechts vullen 
- dan Stadszaal achteraan beginnen en dan naar de deur toewerken. 
- Begeleiden naar Mariakapel indien men kaarsje wenst op te steken 

(max. 2 personen en wijzen op looproute terug naar plaats) 
- Max. aantal stoelen: 59. Let hier op! 

 
 

5. Tijdens de dienst/viering 
 

- Iemand in de hal aanwezig die mensen naar toilet begeleidt 
- Let op dat mensen de WC-bril, deurknop en kraan schoonmaken 

(urinoir en invalidentoilet) 
- Letten op evt mensen in rolstoel, deze begeleiden 
- Liturgisch centrum: alleen altaar gebruiken, geen kansel/ambo 
- Alleen vaste altaarmicrofoon gebruiken, geen handmicrofoon 
- Na iedere spreker de hals van de microfoon en lezenaar met doekje 

ontsmetten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: stoelen deel kerkzaal  
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6. Na de dienst/viering/bijeenkomst 
 

- Mensen in omgekeerde volgorde uit de zalen laten gaan, dus eerst 
Stadszaal, dan kerkzaal en dan Tuinzaal. 

- Collecteschalen op tafel in hal, mensen kunnen daar de gaven in 
doen. Let op ordelijk verloop. 

- Stoelen weer terugzetten, tafels weer aan de kant 
- Géén koffie, geen ontmoeten. Mensen gaan meteen naar buiten. 
- Schoonmaken en controleren: toiletbril, kranen, deurknoppen 
- Deurknoppen voordeur, tussendeuren met hygiënische 

doekjes doen: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Checklist invullen (ligt hier los bij) na iedere bijeenkomst en deze bij 
de bar in de ontmoetingsruimte leggen. 

 
 Is alles in orde? Dan pand afsluiten. 

 
 
 

- Einde gebruiksplan. 
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7. Checklist 
 
Datum: ………………………………… 
 
Groep / viering / dienst: ………………………………………………………… 

 
Vóór de bijeenkomst / viering: 

 
� Looproutes controleren 

 
� Stoelen zalen controleren / goed zetten 

 
� Handgel tafel hal 

 
� Handgel Invalidentoilet 

 
� Handgel Herentoilet 

 
� Voldoende handdoekjes Invalidentoilet 

 
� Voldoende handdoekjes Herentoilet 

 
� Ontsmetten handvaten deuren 

 
� Ontsmetten altaar 

 
Na de bijeenkomst / viering: 
 
 

� Stoelen weer goedzetten 
 

� Ontsmetten altaar 
 

� Ontsmetten Invalidentoilet 
 

� Ontsmetten Herentoilet 
 
 

� Ontsmetten deurklinken 
 
Deze lijst svp leggen op de Bar in de Ontmoetingsruimte. Dank! 


