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De Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde volgt de “maatregelen van de overheid om 
verspreiding van COVID-19 te voorkomen” en het daaruit voortvloeiende “protocol kerkdiensten en 
andere kerkelijke bijeenkomsten” van de PKN. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze 
regelgeving en richtlijnen. Kijk voor de meest actuele versies op: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten 
Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hiertoe aanleiding bestaat. 
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Samenvatting 
Het doel van dit gebruiksplan is het veilig gebruik kunnen maken van ‘t Loughoes Eelde door 
maatregelen te treffen tegen de verspreiding van het corona-virus. 

Naast de regelgeving van de overheid zijn er richtlijnen van de PKN in de vorm van protocollen. 
Hierin staan onder andere richtlijnen met betrekking tot bezoekersaantallen, collectes en 
sacramenten, gemeentezang, hygiëne, etc. Uit deze regelgeving en de protocollen blijkt dat vanaf 1 
juli 2020 het aantal personen dat aan overige kerkelijke activiteiten kan deelnemen in principe 
onbeperkt is, wel dienen boven 100 personen (binnen) en 250 personen (buiten) triage en registratie 
plaats te vinden. Verder dienen de basisregels in acht te worden genomen, waaronder de anderhalve 
meter afstandsregel. Zang als onderdeel van geloofsbelijdenis is niet verboden. 

Het moderamen van de Pg te Eelde-Paterswolde heeft besloten het gebruik van ’t Loughoes voor 
overige kerkelijke activiteiten (vergaderingen en jeugdactiviteiten) toe te staan. Huwelijken & 
uitvaarten (ook niet-religieus) zijn ook mogelijk, tot de maxima op grond van de regelgeving van de 
overheid. ‘t Loughoes wordt verder selectief (en terughoudend) verhuurd aan derden.  

Het gebruik van ’t Loughoes is zeer divers. ’t Loughoes blijft verzamelplek vóór de kerkdienst, maar 
wordt niet gebruikt als uitwijk- en ontmoetingsplaats rondom de kerkdiensten. In kinderoppas, 
kinderkerk en jeugdkerk is wel voorzien (net als clubwerk en catechisatie), maar niet het gebruik voor 
sociale- en leeractiviteiten. Het gebruik van de werkplekken is een zelfstandige verantwoordelijkheid, 
de gedragslijn is zoveel mogelijk thuis te werken. 

Als de vereiste tussenruimte van anderhalve meter wordt aangehouden heeft ‘t Loughoes een 
ernstig beperkte capaciteit. Er zijn beperkingen in het aantal zitplaatsen per zaal en het aantal zalen 
dat gelijktijdig kan worden gebruikt, ook de bar kan niet worden gebruikt. Het aantal in het hele 
gebouw tegelijk verblijvende personen is gemaximeerd op 100 waarbij de maxima per zaal niet 
mogen worden overschreden, het maximum aantal personen dat kan deelnemen aan dezelfde 
activiteit is 30 ( bij gecombineerd gebruik van zaal 1 & 2) of 30 kinderen t/m 12 jaar + 2 leiders in de 
bovenzaal. Er zijn looplijnen voor het intern verkeer (de “rotonde”), voor het betreden en verlaten 
van ’t Loughoes en voor het bereiken van de 1e etage. Verder zijn er maatregelen getroffen met 
betrekking tot handhygiëne, toiletgebruik en reinigen en ventileren van het gebouw. 

De toegangsregulering voor huwelijken & uitvaarten is de verantwoordelijkheid van het bruidspaar 
(ceremoniemeester) of de nabestaanden (uitvaartleider) met inachtneming van de maxima. Voor 
jeugdactiviteiten en vergaderingen is dat de verantwoordelijkheid van de leiding respectievelijke de 
voorzitter van de vergadering. Er zijn geen bijzondere maatregelen met betrekking tot risicogroepen 
getroffen. Samenzang is niet mogelijk. De bar is niet geopend voor consumpties, zelfbediening in de 
zalen is wel mogelijk. 

De koster-beheerder (of de plaatsvervanger) krijgt er in het bijzonder taken en bevoegdheden bij als 
C-coördinator om de maatregelen uit te voeren of om toe te zien op de uitvoering ervan. Ook 
ceremoniemeester, uitvaartleider, jeugdleider of voorzitter hebben bijzondere aandachtspunten. 

Enkele maatregelen staan op een poster bij de ingang van ‘t Loughoes. Dit gebruiksplan is vastgesteld 
door het moderamen en wordt vastgesteld door de kerkenraad in september 2020. Het is op papier 
aanwezig in ‘Loughoes en staat op de website www.dorpskerkeelde.nl.  
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1 Doel & Functie Gebruiksplan 
1.1 Doel, Regelgeving & Richtlijnen 
Dit gebruiksplan heeft tot doel het veilig gebruik kunnen maken van het kerkelijk gebouw in relatie 
tot de uitbraak van het corona virus SARS-CoV-2 die de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. 

Met betrekking tot dit gebruiksplan is de regelgeving van de Nederlandse overheid (overheid) van 
belang alsmede de daarop gebaseerde richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De 
overheid heeft vanaf circa medio maart 2020 een aantal algemene gedragsregels uitgevaardigd en 
(onder andere) regelgeving toegespitst op religieuze bijeenkomsten. De PKN heeft deze regels medio 
mei 2020 vertaald in een protocol “kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten” waarin wordt 
beschreven hoe de gemeenten die onderdeel uitmaken van de PKN zullen handelen. Onderdeel van 
dat protocol is het per 1 juni 2020 ter beschikking hebben van een door de kerkenraad vastgesteld 
gebruiksplan per gebouw. 

1.1.1 Regelgeving Nederlandse overheid 
“De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, de 
zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.” De regelgeving 
van de overheid kan sterk aan veranderingen onderhevig zijn. Kijk voor de meest actuele versie op: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. 

1.1.1.1 Algemene gedragsregels 
In pictogrammen: 

 

In tekst: “de volgende basisregels gelden voor iedereen in Nederland: blijf bij klachten thuis en laat u 
testen; houd 1,5 meter afstand van anderen; was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog; 
werk zoveel mogelijk thuis; vermijd drukte: ga weg als het druk is; reis zoveel mogelijk buiten de 
spits.” Zie verder: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-
maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen 

1.1.1.2 Religieuze bijeenkomsten 
Vanaf 1 juli 2020 gelden de volgende richtlijnen voor religieuze en levensbeschouwelijke 
bijeenkomsten: “U mag naar de kerk, moskee of ander gebedshuis als u een vaste zitplaats heeft. Als 
u 18 jaar of ouder bent moet u ook 1,5 meter afstand houden tot mensen buiten uw huishouden. 

 

 



 

Pagina 5 Gebruiksplan ‘t Loughoes Eelde Versie: 2.0 (31 augustus 2020) 

Bij religieuze diensten mogen maximaal 100 personen per ruimte aanwezig zijn zonder reservering 
(exclusief personeel). Met een gezondheidscheck en reservering vooraf geldt geen maximaal aantal 
personen tijdens een dienst. Zangkoren mogen zingen als zij hierbij de richtlijnen van het RIVM 
volgen. Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof is niet verboden. Mensen uit 
risicogroepen worden geadviseerd extra voorzichtig te zijn.” Zie verder: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/religieuze-
en-levensbeschouwelijke-bijeenkomsten 

1.1.1.3 Communiqués koepelorganisaties 
Eén van de koepelorganisaties is het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), waar de PKN bij 
aangesloten is. Er zijn sinds eind maart 2020 drie gezamenlijke communiqués van koepelorganisaties 
over religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten verschenen. Het eerste communiqué riep op 
tot matiging van diensten, in het tweede (eind mei) was behoedzaam vieren van het geloof het 
uitgangspunt. In het laatste communiqué (begin juli) worden de religieuze instellingen opgeroepen 
hun eigen verantwoordelijkheid te nemen binnen de grondwettelijke geborgde vrijheden. 

1.1.2 Richtlijnen Protestantse Kerk in Nederland 
De richtlijnen van de PKN vloeien voort uit de regelgeving van de overheid. Daardoor kunnen deze 
richtlijnen eveneens sterk wijzigen. Kijk voor de meest actuele versie op:  
www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus. 

1.1.2.1 Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten (17 juli 2020) 
Dit protocol stelt kerkenraden in staat om beleid te bepalen voor hun gemeente op het gebied van 
kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving. In het protocol worden ook richtlijnen genoemd voor 
het houden van andere bijeenkomsten - zoals bijvoorbeeld catechese of vergaderingen. 

in onderstaande tabel staat een overzicht van de richtlijnen voor het gebruik. 

Periode: 
Gebruik t.b.v.: 

Vanaf 1 juli 2020 

I Kerkdiensten 
- incl. bijzondere vieringen & 

bediening sacramenten 
- incl. overige diensten zoals 

huwelijken & uitvaarten 
- ook bij verhuur aan derden 

- Aantal personen onbeperkt, maar conform basisregels 
(waarvan met name de anderhalve meter maatregel 
bepalend is) en gebruiksplan. Reserveren wordt 
aangeraden. 
- Triage en registratie (reserveren) verplicht bij meer dan 
100 personen binnen en meer dan 250 personen buiten 
(beide excl. personen van de organisatie). 
- Zingen is toegestaan, maar conform RIVM richtlijnen (1,5 
meter en zigzag opstelling). Daarbij is altijd zowel triage als 
registratie verplicht (ook bij minder dan 100/250 
personen). 

II Andere 
kerkelijke & 
niet kerkelijke 
bijeenkomsten  

a) Vergaderingen 

Conform basisregels (waarvan met name de anderhalve 
meter maatregel bepalend is) en gebruiksplan. 

b) Gemeente-
vergaderingen 
c) Beroeping, 
visitatie etc. 

d) Jeugd 

Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen 
geen 1,5 meter afstand te houden en mogen samen 

zingen. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 
meter afstand te houden, maar wel tot volwassenen  

Tabel 1 Richtlijnen PKN gebruik kerkelijke gebouwen 
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De hier gehanteerde versie van het protocol gaat de facto daarmee uit van twee vormen van gebruik 
van kerkelijke gebouwen na 1 juli 2020. De specifieke situatie voor de Pg E-P heeft als gevolg dat 
deze gebruiksvormen zich ieder vrijwel geheel concentreren op één van de beide gebouwen:  
kerkdiensten op de Dorpskerk en andere bijeenkomsten op ‘Loughoes. Zie voor inhoudelijke 
informatie: www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-
bijeenkomsten/ 

1.1.2.2 Protocol jeugdactiviteiten in coronatijd (25 augustus 2020) 
Het jeugdwerk in gemeenten mag sinds 1 juli 2020 naast de online- en buitenactiviteiten ook weer 
reguliere binnen-activiteiten organiseren. In het protocol  staat hoe om te gaan met de 
coronamaatregelen voor verschillende leeftijdsgroepen. Het protocol is een aanvulling op het 
Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. Zie voor inhoudelijke informatie: 
www./jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in-coronatijd  

1.1.2.3 Protocol zingen tijdens de kerkdienst (7 juli 2020) 
Sinds 1 juli 2020 is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan, mits de 
RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. De kerkenraad dient af te wegen of zingen in het kerkgebouw 
verantwoord is of niet. Dat hangt af van het aantal bezoekers dat in een van de risicogroepen 
(bijvoorbeeld kwetsbare ouderen) valt en van de grootte van het kerkgebouw en de mogelijkheden 
dit goed te kunnen ventileren. Zie voor inhoudelijke informatie: 
www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk/ 

1.1.2.4 Protocol liturgische handelingen (3 juni 2020) 
Alhoewel de anderhalve meter afstand tussen mensen leidend is en blijft, kan een voorganger vanaf 
1 juni 2020 bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te handhaven. Het gaat 
om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving. Zie voor 
inhoudelijke informatie: www.protestantsekerk.nl/nieuws/vanaf-1-juni-meer-nabijheid-bij-bepaalde-
liturgische-handelingen-mogelijk/ 

 

 

1.2 Gebruiksplan 
Het is de bedoeling dat per gemeente, passend binnen de lokale context, onderstaande 
aandachtspunten worden ingevuld: 

1. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een gebruiksplan (per kerkelijk 
gebouw) naar aanleiding van het protocol. 

2. Het gebruiksplan van de gemeente geldt voor alle activiteiten in en rond het (kerkelijk) 
gebouw. 

3. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle kerken, predikanten, werkers in de 
kerk, vrijwilligers en bezoekers. 

4. Predikanten, werkers in de kerk, vrijwilligers en bezoekers houden zich aan de voorschriften 
van het RIVM (de overheid). 

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het opstellen van een gebruiksplan van elk kerkelijk gebouw 
waar hij verantwoordelijk voor is. Er dient een geprinte versie in het gebouw aanwezig te zijn. (Bron: 
preambule van het protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten) 
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Het gebruiksplan kent tenminste de volgende functies: 
1. Beschrijving: in dit gebruiksplan worden de inrichting, organisatie en procedures rondom 

het gebruik van het kerkelijk gebouw beschreven. 
2. Informatieoverdracht: het gebruiksplan dient om mensen die meewerken aan het 

voorbereiden en organiseren van samenkomsten te informeren. 
3. Communicatie: het gebruiksplan kan ook worden gebruikt om te communiceren met alle 

betrokkenen binnen en buiten onze gemeente over het gebruik van het kerkelijk 
gebouw. 

4. Verantwoording: het gebruiksplan is online te vinden op de website en op papier in het 
kerkelijk gebouw aanwezig, onder andere ter verantwoording van het gebruik van het 
kerkelijk gebouw aan de autoriteiten. 

2 Fasering & Besluitvorming gebruik ‘t Loughoes 
2.1 Van maart tot mei 2020 - uitbraak en slimme sluiting 
Op 12 maart 2020 heeft het moderamen van de Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde (Pg te 
Eelde-Paterswolde) besloten om de kerkdiensten te vieren zonder kerkgangers (met een minimale 
bezetting) en in plaats daarvan online uit te zenden ingaande de dienst van 15 maart en voor de 
diensten van 22 en 29 maart. 

Hieruit vloeide zonder nadere besluitvorming voort dat ook de activiteiten van het jeugdwerk online 
gingen (kinderkerk en jeugdkerk) of vervielen (kinderoppas), met consequenties voor het gebruik van 
’t Loughoes. In diverse daaropvolgende besluiten van moderamen en kerkenraad is de termijn voor 
de kerkdiensten met minimale bezetting uitgebreid naar 1 september 2020 

Op 12 maart is ook het besluit genomen om met betrekking tot huwelijken & uitvaarten alsmede 
overige verhuur (niet nader gespecificeerd) van de Dorpskerk en ‘t Loughoes geen groepen groter 
dan 100 personen toe te staan, én indien de grens van 100 personen (door overheid of PKN) zou 
worden bijgesteld dit getal te volgen. 

Op 23 & 24 maart 2020 is die grens door de overheid inderdaad bijgesteld naar ten hoogste 30 
personen, uitsluitend voor religieuze bijeenkomsten en huwelijken & uitvaarten. Daarop is zowel het 
gebruik van ’t Loughoes voor “andere kerkelijke bijeenkomsten”  als de verhuur van ’t Loughoes aan 
derden (voor de niet genoemde doeleinden) gestaakt. 

Ten aanzien van het gebruik van ’t Loughoes als werkplek voor predikant, kerkelijk werker, 
administrateur en koster/beheerders is geen besluit genomen. Medewerkers en vrijwilligers werken 
conform de regelgeving zoveel mogelijk thuis. 

2.2 Van mei tot september 2020 - controle en versoepeling 
Op 19 mei 2020 heeft het moderamen via de Jeugdouderling de werkroep Jeugd verzocht om te 
onderzoeken of de jeugdkerk en het clubwerk weer kan worden opgestart. Dit heeft consequenties 
voor het gebruik van ’t Loughoes ten behoeve van “andere kerkelijke bijeenkomsten – jeugd”. 

Ten aanzien van het gebruik van ’t Loughoes als werkplek voor predikant, kerkelijk werker, 
administrateur en koster/beheerders zijn geen nadere besluiten genomen, het geminimaliseerde 
gebruik blijft daarmee in stand. 
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Ten aanzien van de verhuur van ’t Loughoes voor huwelijken en uitvaarten (al of niet aan derden) en 
voor niet religieuze bijeenkomsten aan derden zijn geen besluiten genomen, de bestaande besluiten 
blijven daarmee van kracht. Huwelijken en uitvaarten dus wel, verhuur aan derden dus niet. 

2.3 Vanaf september 2020 
In de vergadering van 23 juni heeft de kerkenraad besloten om vanaf 1 september 2020 ‘t Loughoes 
te gebruiken voor “andere kerkelijke bijeenkomsten-vergaderingen”. Ook is besloten ‘t Loughoes 
selectief te verhuren aan derden voor niet religieuze bijeenkomsten met als belangrijkste motivatie 
“kerk in het dorp” te willen zijn. Afwegingen bij de selectie zijn het maatschappelijke doel van de 
hurende organisatie, de te ontplooien activiteiten en het behoren tot een risicogroep van (een deel 
van) de deelnemers. De afweging op zich is gedelegeerd aan in eerste instantie de kosters-
beheerders, die in het geval van twijfel de kerkrentmeester gebouwzaken en/of de voorzitter van het 
college van kerkrentmeesters consulteren. 

2.4 Consequenties voor dit gebruiksplan 
Dit gebruiksplan voorziet in de voorwaarden om huwelijken & uitvaarten, “andere kerkelijke 
bijeenkomsten” (vergaderingen en jeugdactiviteiten) en verhuur aan derden voor niet religieuze 
bijeenkomsten te organiseren in het gebouw ‘t Loughoes Eelde. Ook is voorzien in het gebruik van ’t 
Loughoes als werkplek. Vanaf 1 juli met een maximum conform de basisregels, maar gemaximeerd 
op 100 personen- in het gehele gebouw.  
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3 ’t Loughoes Eelde 
3.1 Gebouw, capaciteit en looproutes  
3.1.1 Beschrijving gebouw 
’t Loughoes te Eelde is 50 jaar geleden gebouwd als kerkelijk verenigingsgebouw voor de Hervormde 
Gemeente Eelde. In 2004 is ’t Loughoes ingrijpend verbouwd, uitgebreid en gemoderniseerd als 
multifunctioneel verenigingsgebouw voor de Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde. ’t 
Loughoes is ten opzichte van de Dorpskerk vrijstaand gelegen (ertussen bevind zich een weg). 

 
Het gebouw beschikt op 
de begane grond over 
een -d.m.v. vouwwand in 
twee ongelijke delen te 
splitsen- grote zaal, een 
centraal gesitueerde 
lou(n)g(e) met bar en 
keuken, ruime garderobe 
en een tweetal kleinere 
vergaderruimtes. Verder 
zijn er enkele technische- 
en bergruimtes, een 
repro/kantoorruimte en 
de vereiste toiletgroepen. 

 

 

 

De eerste etage is via de 
in de entree aanwezige 
lift en trap bereikbaar en 
herbergt naast enkele 
technische- en 
bergruimtes een tweede 
grote zaal die bekend 
staat als de jeugdruimte 
en een 
predikantenkamer. 

 

  

Figuur 1 'Loughoes - Begane Grond 

Figuur 2 't Loughoes – Eerste Etage 
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3.1.2 Capaciteit in normale omstandigheden 
De gebruiksvergunning van ’t Loughoes staat het gelijktijdig gebruik van het gebouw door 250 
personen toe. In onderstaande tabel is de capaciteit opgenomen uitgedrukt in aantal zitplaatsen (in 
een enkel geval werkplekken) voor de belangrijkste ruimten. 

Verd. Naam ruimte N-Capaciteit 
# zitplaatsen 

Begane 
Grond 

Entree - 
Garderobe - 
Lounge  25 
Bar & Keuken 2 
Zaal 1 Grote zaal – grote deel Zaal 1 & 2 

gecombineerd 
40 

80 
Zaal 2 Grote zaal – kleine deel 20 
Zaal 3 Jeugdruimte 10 
Zaal 4 Kleine vergaderzaal 15 
Repro/kantoor 2 

1e 
Etage 

Overloop - 
Jeugdruimte of Bovenzaal 40 
Predikantenkamer 6 

Tabel 2 't Loughoes -  Normale capaciteit in zitplaatsen (of werkplekken) 

3.1.3 Looplijnen in normale omstandigheden 
Er zijn bij binnenkomst van ’t Loughoes drie hoofd-looplijnen te onderscheiden: 

1. entree  lounge  bar en/of zaal 1 & 2 
(indien geen gebruik van de garderobe of toilet gemaakt hoeft te worden) 

2. entree  garderobe  bestemmingen grenzend aan de garderobe 
(waaronder de lounge  zie 1 of terug via entree naar de 1e etage  zie 3) 

3. entree  lift of trap  overloop  bovenzaal of predikantenkamer 

Bij het verlaten van het gebouw kunnen dezelfde hoofd-looplijnen worden onderscheiden, wel is veel 
variatie mogelijk. Dat geldt ook voor personenverkeer tijdens het verblijf in het gebouw. Zaal 1 en 
Zaal 2 en de keuken beschikken over (nood)uitgangen, die normaliter niet worden gebruikt. 

3.2 Gebruik van ’t Loughoes 
Het gebruik van ’t Loughoes is zeer divers. Het gebouw heeft ondersteunende functies rondom de 
kerkdiensten in de tegenover gelegen Dorpskerk, is de plaats voor nagenoeg alle andere kerkelijke 
bijeenkomsten (waaronder het jeugdwerk), wordt veelvuldig verhuurd en is tenslotte werkplek voor 
verschillende vrijwilligers en medewerkers. 

3.2.1 Rond de kerkdiensten 
’t Loughoes heeft functies als verzamel-, uitwijk- & ontmoetingsplaats en functies ten behoeve van 
het jeugdwerk rondom de kerkdiensten. 

3.2.1.1 Verzamel-, uitwijk- en ontmoetingsplaats 
 Verzamelplaats: ’t Loughoes is een verzamelplaats voor de voorganger en de delegatie van 

de kerkenraad vóór de kerkdienst en vervult daarmee een deel van de consistorie-functie, dit 
is meestal in of rond de lounge. Dit gebruiksplan voorziet in continuering van dit gebruik. 

 Uitwijkplaats: het komt zeer incidenteel voor dat de kerkzaal van de Dorpskerk te vol wordt 
en bezoekers de dienst via een videoverbinding in ’t Loughoes kunnen volgen, hiervoor 
worden dan de zalen 1 en 2 gebruikt. Dit gebruik is niet in dit gebruiksplan opgenomen. 
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 Ontmoetingsplaats: na iedere kerkdienst wordt er in ’t Loughoes koffie, thee en limonade 
geschonken. Zo ontstaat er een ontmoetingsmoment in het verlengde van iedere kerkdienst. 
Hiervoor worden voornamelijk de lounge en zaal 1 & 2 gebruikt. Dit gebruik is niet in dit 
gebruiksplan opgenomen. 

3.2.1.2 Jeugdwerk rond de kerkdienst 
Dit bestaat uit  

 Kinderoppas: voor de dienst kunnen kinderen 0-6 jaar worden gebracht en na de dienst weer 
worden opgehaald. Doorgaans is dat in zaal 3 (Jeugdruimte). Dit gebruik komt de laatste tijd 
steeds minder voor. Dit gebruik is in dit gebruiksplan opgenomen. 

 Kinderkerk: kinderen in de basisschoolleeftijd 6-12 jaar beginnen de kerkdienst in de 
Dorpskerk, en gaan vervolgens na het samenkomen in de Dorpskerk naar ’t Loughoes alwaar 
een eigen bijeenkomst plaatsvind, doorgaans in de Bovenzaal - Jeugdruimte op de 1e etage. 
De kinderen gaan zo rond het moment van de collecte weer terug naar de Dorpskerk waar de 
kerkdienst gezamenlijk wordt afgesloten. Dit gebruik is in dit gebruiksplan opgenomen, 
waarbij er vanuit gegaan wordt dat de kinderkerk in zijn geheel in ’t Loughoes zal worden 
gehouden. 

 Jeugdkerk: iedere tweede zondag van de maand is er tijdens de kerkdienst ’s morgens een 
eigen dienst voor jongeren van 12 tot ca 16 jaar. Hiervoor wordt één van de beschikbare 
zalen gebruikt. Dit gebruik is in dit gebruiksplan opgenomen. 

3.2.2 Andere kerkelijke bijeenkomsten 
Andere kerkelijke bijeenkomsten van structurele aard die in ’t Loughoes plaatsvinden zijn 
vergaderingen, jeugdwerk, sociale activiteiten en leeractiviteiten, dit gebruiksplan voorziet in de 
herstart van enkele vormen van dit gebruik.  

3.2.2.1 Vergaderingen 
Alle vergaderingen en overleggen van kerkenraad, colleges, werkgroepen en commissies die nodig 
zijn om de Pg Eelde-Paterswolde draaiende te houden vinden doorgaans plaats in één van de 
ruimten van ’t Loughoes. Dit gebruiksplan voorziet in de herstart van dit gebruik. Daarnaast zijn er 
nog de incidentele bijeenkomsten, zoals gemeenteberaad, visitatie en beroepingswerk die als ze 
plaatsvinden ook in ’t Loughoes worden georganiseerd. Ook dit gebruik is in dit gebruiksplan 
opgenomen. 

3.2.2.2 Jeugdwerk 
Naast het jeugdwerk rond de kerkdiensten is er nog het clubwerk en de catechisatie. De jeugdclubs 
vinden doorgaans plaats in de jeugdruimte op de 1e etage. Catechisatie vindt wanneer van 
toepassing plaats in één van de beschikbare kleinere zalen. Beide vormen van gebruik zijn in dit 
gebruiksplan opgenomen. 

3.2.2.3 Sociale activiteiten 
Gemiddeld eens per maand vindt op woensdagochtend koffietied plaats, een sociale activiteit in het 
bijzonder gericht op ouderen. Dit gebruik is niet in dit gebruiksplan opgenomen. Het gebruik voor 
incidentele andere sociale activiteiten (zoals bijvoorbeeld een wereldmaaltijd, of een feestavond) is 
niet in dit gebruiksplan opgenomen. Op maandagmorgen verzamelen een aantal vrijwilligers zich 
voor een kop koffie en werkoverleg, dit gebruiksplan voorziet niet specifiek in dit gebruik. 
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3.2.2.4 Leeractiviteiten 
De commissie Vorming en Toerusting organiseert circa 3-6 keer per jaar een lezing of discussieavond. 
Verder zijn er zo nu en dan bijbelkringen en/of gesprekskringen. Dit gebruik is niet in dit gebruiksplan 
opgenomen. 

3.2.2.5 Pastoraat 
Er kan sprake zijn van incidenteel gebruik van ‘t Loughoes voor pastorale gesprekken. Dit 
gebruiksplan voorziet niet specifiek in dit gebruik.  

3.2.3 Verhuur 
3.2.3.1 Huwelijken & Uitvaarten (al of niet van derden) 
De situatie doet zich voor dat een receptie bij huwelijk of uitvaart in de Dorpskerk, of een uitvaart 
zonder gebruik van de kerkzaal in de Dorpskerk, in ’t Loughoes plaatsvindt. Dit gebruiksplan voorziet 
in continuering van dit (incidentele) gebruik. 

3.2.3.2 Overige verhuur aan derden 
Een brede waaier van organisaties met maatschappelijke doelen (waaronder ook andere onderdelen 
van de PKN), gezelligheidsverenigingen, maatschappelijke ondernemingen en ook commerciële 
partijen huurt, al of niet op regelmatige basis, een deel van ’t Loughoes. Hierbij kan al of niet gebruik 
gemaakt worden van de cateringfaciliteiten die ’t Loughoes biedt. 

Besloten is ‘t Loughoes selectief te verhuren aan derden voor niet religieuze bijeenkomsten met als 
belangrijkste motivatie “kerk in het dorp” te willen zijn. Afwegingen bij de selectie zijn het 
maatschappelijke doel van de hurende organisatie, de te ontplooien activiteiten en het behoren tot 
een risicogroep van (een deel van) de deelnemers. Dit gebruik is in dit gebruiksplan opgenomen. 

3.2.4 Werkplekken 
’t Loughoes heeft ook een functie als werkplek voor de predikant en de kerkelijk werker, de 
administrateur en koster-beheerders. Dit gebruiksplan voorziet in continuering van dit 
(geminimaliseerde) gebruik. 

 

 

4 Invulling gebruik van ‘t Loughoes Eelde 
‘t Loughoes Eelde kan conform de huidige besluitvorming gebruikt worden voor: 

 huwelijken & uitvaarten, 
 “andere kerkelijke bijeenkomsten”  

- Vergaderingen 
- Jeugdactiviteiten 

 als werkplek 
 selectieve verhuur aan derden (voor niet religieuze bijeenkomsten). 

Dit gebruiksplan bevat de voorwaarden hiervoor. Dit gebruiksplan maakt alle andere vormen van 
gebruik van ’t Loughoes niet mogelijk. 
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4.1 Gebouwgerelateerde bepalingen 
4.1.1 Capaciteit op anderhalve meter 
De gebruiksvergunning van ’t Loughoes staat in de normale situatie het gelijktijdig gebruik van het 
gebouw door 250 personen toe. Vanaf 1 juli 2020 is dat gemaximeerd op 100 personen- in het gehele 
gebouw. In onderstaande tabel is de aangepaste capaciteit opgenomen uitgedrukt in aantal 
zitplaatsen (in een enkel geval werkplekken). 

Verd. Naam ruimte N-Capaciteit 
# zitplaatsen 

C-Capaciteit 
# zitplaatsen 

Begane 
Grond 

Entree - - 
Garderobe - - 
Lounge  25 12 5* 
Bar & Keuken 2 2 
Zaal 1 Grote zaal – grote deel Zaal 1 & 2 

gecombineerd 
40 

80 
18 

30 
Zaal 2 Grote zaal – kleine deel 20 8 
Zaal 3 Jeugdruimte 10 - 10 
Zaal 4 Kleine vergaderzaal 15 6 10+2 
Repro/kantoor 2 2 

1e Etage 
Overloop - - 
Jeugdruimte of Bovenzaal 40 16 30+2 
Predikantenkamer 6 6 

Legenda 

Gebruik mogelijk onder basisvoorwaarden  
Gebruik mogelijk onder aanvullende voorwaarden + 

Gebruik door kinderen t/m 12 jaar  
Gebruik door jongeren van 12 jaar tot 18 jaar  

Gebruik niet mogelijk  
Tabel 3 't Loughoes -  Capaciteit in zitplaatsen (of werkplekken) *bij uitsluitend gebruik vast opgestelde banken 

Een bijzonderheid is de uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 12 tot 18 jaar op de 
basisregel van anderhalve meter social-distance. Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te 
houden, niet onderling en niet tot andere leeftijdsgroepen. Jongeren van 12 tot 18 hoeven onderling 
geen afstand te houden maar moeten wel anderhalve meter afstand bewaren tot personen van 18 
jaar en ouder. 

Wordt de capaciteit van de afzonderlijke zalen al ernstig beperkt door de vereiste tussenruimte in de 
anderhalve meter samenleving dan geldt dit in het bijzonder de capaciteit van het gebouw als 
geheel. Vanwege de centrale ligging van Entree, Lounge (met Bar) en de Garderobe kan er bij 
gelijktijdig gebruik van meerdere ruimtes in dezelfde periode veel personenverkeer met een grote 
diversiteit in routes en bestemmingen ontstaan waardoor passage op minstens anderhalve meter 
niet te garanderen valt. Daarom worden bijzondere maatregelen met betrekking tot de looplijnen 
genomen en kunnen de meeste ruimtes alleen onder aanvullende voorwaarden gebruikt worden (en 
wordt een enkele ruimte buiten gebruik gesteld). Daarbij wordt onderscheid aangebracht tussen 
gebruik door verschillende leeftijdsgroepen. 

4.1.1.1 Entree, Garderobe, Overloop 
Gebruik is mogelijk met inachtneming van de basisvoorwaarden (anderhalve meter tussenruimte 
voor personen ouder dan 18 jaar) en in overeenstemming met de aangepaste looplijnen. 
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4.1.1.2 Lounge, Bar & Keuken 
In de Lounge bevinden zich vaste banken langs de muren waarop maximaal 5 personen kunnen 
zitten. Daarnaast staan er 5 tafeltjes en maximaal 7 stoelen, indien zaal 1 (& 2) en/of zaal 4 gebruikt 
worden moeten deze stoelen worden verwijderd / mogen deze stoelen niet worden gebruikt in 
verband met de aangepaste looplijnen. De Bar wordt niet gebruikt voor de uitgifte van consumpties, 
enerzijds in verband met het optreden van opstoppingen en anderzijds omdat er geen beperkende 
maatregelen (schermen van kunststof) zijn getroffen. De kantoorwerkplek achter de Bar wordt 
uitsluitend gebruikt door de koster-beheerders. In de keuken en achter de bar mogen maximaal 2 
personen tegelijkertijd verblijven. 

4.1.1.3 Zaal 1 & 2 Grote z(a)al(en) 
Zaal 1 kan worden gebruikt door 18 personen, zaal 2 door 8 personen, maar niet gelijktijdig door 2 
verschillende groepen als gesplitste zaal. Het gecombineerd gebruik van zaal 1 & 2 is mogelijk door 
30 personen, maar dan kan zaal 4 en/of de lounge niet gelijktijdig ook worden gebruikt. 

4.1.1.4 Zaal 3 Jeugdruimte 
Deze ruimte wordt gesloten voor gebruik door personen ouder dan 18 jaar. Voor gebruik als 
kinderoppasruimte tijdens de kerkdienst (kinderen t/m 12 jaar met leiding) geldt de normale 
capaciteit. Personen van 18 jaar en ouder moeten extra alert zijn op onderlinge afstand tijdens haal- 
en brengmomenten. 

4.1.1.5 Zaal 4 Kleine vergaderzaal 
Deze zaal kan worden gebruikt door 6 personen van 18 jaar en ouder. Gebruik van deze zaal is niet 
mogelijk indien de stoelen in de Lounge staan opgesteld / worden gebruikt of indien zaal 2 (al of niet 
i.c.m. zaal 1) wordt gebruikt. De ruimte kan worden gebruikt door 10 jongeren tot 18 jaar onder 
begeleiding van 2 personen van 18 jaar en ouder, bedoeld ten behoeve van jeugdkerk. 

4.1.1.6 Repro/kantoor 
Er mogen gelijktijdig niet meer dan twee personen in deze ruimte verblijven. De kantoorwerkplek in 
deze ruimte wordt uitsluitend gebruikt door de administrateur. 

4.1.1.7 Jeugdruimte of Bovenzaal 
Deze ruimte kan door maximaal 16 personen van 18 jaar en ouder worden gebruikt, uitsluitend 
indien de lounge noch de zalen 1, 2 & 4 of de predikantenkamer in gebruik zijn, met extra aandacht 
voor het exclusieve gebruik van de trap en overloop voor op- of neergaand verkeer. Deze ruimte kan 
worden gebruikt door 32 personen, bestaande uit 30 kinderen t/m 12 jaar en 2 personen leiding van 
18 jaar en ouder, bedoeld ten behoeve van kinderkerk. Dan geldt de restrictie met betrekking tot het 
gebruik van andere zalen niet. NB: Bij het gebruik van de bovenzaal door kinderen (en hun 
begeleiders) is het niet toegestaan dat personen ouder dan 18 jaar (meestal de ouders/verzorgers) 
deze kinderen begeleiden in het gebouw! De leiders zullen deze taak op zich moeten nemen. 

4.1.1.8 Predikantenkamer 
Deze ruimte kan worden gebruikt door 6 personen. De kantoorwerkplek in deze ruimte wordt 
uitsluitend gebruikt door de kerkelijk werker. De vergaderopstelling kan door maximaal 4 personen 
worden gebruikt. Het gebruik van deze ruimte kan niet worden gecombineerd met het gebruik van 
de bovenzaal, behalve indien de bovenzaal wordt gebruikt door kinderen t/m 12 jaar. 
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4.1.2 Looplijnen 
De hoofd-looplijn voor het interne verkeer in ’t Loughoes is een rechtsom gaande rotonde: 

 

Door deze rotonde worden elkaar tegemoetkomende verkeersstromen voorkomen, vanaf deze 
rotonde heeft iedere ruimte zijn eigen afslag. Linksom gaan is niet toegestaan.  

 

De rotonde heeft één niet-lokale oprit en één niet lokale-afslag: de looplijn voor het binnenkomen en 
verlaten van ’t Loughoes. De uitgang via de nooduitgang in zaal 2 voorkomt tegemoetkomend 
verkeer in de entree.

  

‘t Loughoes-rotonde:   Entree  Garderobe  Lounge  Entree  

In-& uitgang: Toegangsdeur  Entree  Garderobe  Lounge  Zaal 2  Nooduitgang 

Figuur 3 't Loughoes - Rotonde 

Figuur 4 't Loughoes - In- & Uitgang 
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In geval van een noodsituatie (brand) kunnen de nooduitgangen in zaal 1, 2 en de keuken worden 
gebruikt. Het bestaande ontruimingsplan wat hiertoe dient is geactualiseerd in 2018. In het kader 
van dit gebruiksplan heeft de nooduitgang in zaal 2 de rol van hoofduitgang. 

Tenslotte is nog één andere looplijn mogelijk: en dat is naar de 1e etage. Deze looplijn is een afslag 
van de rotonde in de Entree in de vorm van de trap (en evt. de lift). De looplijn zelf heeft het karakter 
van een wegversmalling: de trap en de overloop samen kunnen exclusief in één richting worden 
gebruikt. Elkaar tegemoetkomen op deze route is niet toegestaan (behalve voor kinderen t/m 12 jaar 
oud en jongeren van 12 tot 18 jaar onderling).

 

4.1.3 Indeling & toewijzing zitplaatsen 
In de te gebruiken zalen van ’t Loughoes staan stoelen opgesteld op anderhalve meter van elkaar. 
Deze stoelen mogen niet verplaatst worden, tenzij twee of enkele bezoekers de C-coördinator 
kunnen aantonen dat zij volgens regelgeving (huisgenoten) minder dan anderhalve meter van elkaar 
mogen plaatsnemen. Na goedkeuring kunnen deze stoelen verplaatst worden. NB: de capaciteit van 
de zalen (het aantal zitplaatsen) neemt hierdoor niet toe! 

4.1.4 Handhygiënemaatregelen 
In de entree staat een opstelling met een elektrische dispenser voor een desinfecterend 
handhygiënemiddel. Bezoekers worden gestimuleerd hiervan gebruik te maken. Er worden geen 
handen geschud. 

4.1.5 Toiletgebruik 
Het toiletgebruik dient tot het minimum beperkt te worden, toiletgebruik blijft wel mogelijk. Op het 
toilet kunnen zoals gebruikelijk de handen worden gewassen. Ook zijn hygiënische doekjes 
beschikbaar om de toiletbril te kunnen reinigen. Bezoekers worden gestimuleerd voor en na ieder 
toiletbezoek tenminste de toiletbril te reinigen. Handenwassen na toiletbezoek lijkt een 
vanzelfsprekendheid. Het toilet wordt iedere dag dat ’t Loughoes gebruikt wordt gereinigd volgens 
de voorschriften. Hiervan wordt aantekening gemaakt in een logboek. 

Van- & naar boven: Entree  Trap (/lift)  Overloop  Bovenzaal of Predikantenkamer   VV 

Figuur 5 't Loughoes - Van- & naar boven 
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4.1.6 Reinigen en luchten/ventileren 
Het principe is dat een zaal na ieder gebruik geschikt voor een volgend gebruik wordt achterlaten. Na 
iedere bijeenkomst worden de meest gebruikte contactvlakken afgenomen met een desinfecterend 
reinigingsmiddel. Hieronder worden tenminste verstaan de deurklinken, tafels en stoelen en 
eventueel lessenaars. Voorts wordt de ruimte zo veel en zo lang als mogelijk gelucht. Van al deze 
handelingen wordt aantekening gemaakt in een logboek. Het aantal bijeenkomsten wordt 
gelimiteerd op maximaal één per dagdeel per zaal met telkens tenminste twee uren tussenruimte 
om een zaal voldoende te kunnen luchten. 

4.2 Samenkomst gerelateerde bepalingen 
4.2.1 Toegangsregulering 
Er is een vorm van toegangsregulering afgestemd op het maximum aantal bezoekers per zaal. 

4.2.1.1 Huwelijken & Uitvaarten 
Met betrekking tot huwelijken & uitvaarten ligt het uitnodigingsbeleid vanzelfsprekend bij 
respectievelijk het bruidspaar (ceremoniemeester) of de familie (uitvaartverzorger). Daarbij wordt 
opgemerkt dat van tevoren duidelijk wordt gecommuniceerd over de geldende maxima. 

4.2.1.2 Jeugdactiviteiten 
Voor de jeugdactiviteiten, jeugdkerk en clubs is van te voren duidelijk in welke zaal deze activiteit zal 
plaatsvinden. De koster-beheerder brengt de leiding op de hoogte van de maximale capaciteit van de 
zaal. Ook is van tevoren bij de leiding duidelijk hoeveel deelnemers er zullen zijn. De leiding draagt 
zorg voor het niet overschrijden van de maximale capaciteit.  

4.2.1.3 Werkplekken 
Het gebruik van de werkplekken is een zelfstandige verantwoordelijkheid van de predikant, kerkelijke 
medewerkers en vrijwilligers. De gedragslijn is zo mogelijk thuis te werken. 

4.2.1.4 Kerkelijke vergaderingen 
Indien noodzakelijk brengt de koster-beheerder de organisator op de hoogte van de maximale 
capaciteit van de zaal, ook is van te voren duidelijk bij de organisator hoeveel deelnemers er zullen 
zijn. De voorzitter/organisator van de vergadering draagt zorg voor het niet overschrijden van de 
maximum capaciteit.  

4.2.1.5 Verhuur aan derden voor niet religieuze bijeenkomsten 
De koster-beheerder brengt de organisator op de hoogte van de maximale capaciteit van de zaal, ook 
is van te voren duidelijk bij de organisator hoeveel deelnemers er zullen zijn. De 
voorzitter/organisator van de vergadering draagt zorg voor het niet overschrijden van de maximum 
capaciteit. 

4.2.2 Risicogroepen 
Mensen die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te 
worden van een besmetting met het nieuwe coronavirus. De risicogroepen bestaan uit mensen van 
70 jaar en ouder en volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een aantal specifieke onderliggende 
aandoeningen. Onder die aandoeningen vallen bijvoorbeeld chronische luchtweg- of longproblemen, 
chronische hartaandoeningen en suikerziekte. Kijk voor een volledige en actuele omschrijving op 
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen 

Het belangrijkste advies aan mensen die tot een risicogroep behoren is het verkleinen van de kans op 
een besmetting. De belangrijkste maatregel die in dit verband kan worden genomen is zoveel 
mogelijk thuis blijven. De richtlijn van de PKN is dat mensen die die tot een risicogroep behoren zelf 
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beslissen zelf of zij aan een kerkdienst deelnemen. Het moderamen/de kerkenraad heeft geen 
aanvullende besluiten genomen over het gebruik van het gebouw ‘t Loughoes door risicogroepen. 

De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een activiteit 
mag bezoeken. Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen 

4.2.3 Zang & Muziek 
Gemeentezang (als onderdeel van het belijden van een religie!) is onder de volgende voorwaarden 
(RIVM richtlijnen) mogelijk:  

 Triage (beoordeling gezondheid) bezoekers 
 Registratie van kerkgangers (ook indien minder dan 100) 
 Minimale afstand van anderhalve meter, bij voorkeur in zig-zag opstelling 
 Goede ventilatie van de ruimte 
 Afdoende en geregeld luchten van de ruimte 

Het zingen, ook met een zanggroepje, in ‘t Loughoes is niet mogelijk (hoewel voor kinderen t/m 12 
jaar een uitzondering gemaakt mag worden). ’t Loughoes is weliswaar een redelijk modern gebouw 
met afdoende mechanische ventilatie en redelijk goede mogelijkheden om te luchten (afhankelijk 
van de zaal). In een kleine kerkelijke ruimte (kleiner dan 1000 kubieke meter en lager dan 4 meter) 
kan echter niet veilig worden gezongen terwijl er een reële mogelijkheid bestaat dat bezoekers in de 
risicogroep zullen vallen. Zie voor informatie www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-
kerkdiensten-weer-mogelijk/ 

Muziekinstrumenten kunnen alleen worden gebruikt indien voldoende plaats kan worden 
gereserveerd en daarmee voldoende afstand kan worden gehouden. Naar het gebruik van met de 
mond aangeblazen instrumenten wordt nog veel onderzoek gedaan, dat gebruik wordt daarom 
ontraden. 

4.2.4 Consumpties 
De Bar is niet geopend voor consumpties. Indien wordt afgesproken dat er consumpties genuttigd 
worden bij een bijeenkomst zullen deze in de zaal worden gebracht en via zelfbediening worden 
uitgeserveerd. Vuil serviesgoed wordt direct na een bijeenkomst weggenomen en volgens de 
voorschriften gereinigd. 

4.3 Taakomschrijvingen 
Het meest in het oog springend is de taak van een C-coördinator, hetgeen feitelijk een uitbreiding of 
benadrukking is van het takenpakket van de koster-beheerder. Bij gebruik voor huwelijken & 
uitvaarten hebben de voorganger en respectievelijk de ceremoniemeester of de uitvaartleider ook 
bijzondere verantwoordelijkheden. Bij activiteiten voor de jeugd geldt dat voor de leiding, bij 
vergaderingen voor de organisator/voorzitter. 

4.3.1 Taakomschrijving C-coördinator 
Voor het gebruik van de ‘t Loughoes is de voortdurende aanwezigheid van een C-coördinator 
noodzakelijk. In feite betreft het hier een uitbreiding (of benadrukking) van het takenpakket van de 
koster-beheerder. Dit kan door de koster-beheerder ook worden uitbesteed aan een derde persoon. 

De C-coördinator is herkenbaar aan het zichtbaar dragen (op de borst) van een badge met het 
symbool van de Dorpskerk Eelde. 
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De C-coördinator: 

 Ontsluit ‘t Loughoes 
 Vergewist zich ervan door middel van een logboek en visuele inspectie dat alle reinigings- en 

ventilatiehandelingen na vorig gebruik hebben plaatsgevonden. 
 Zorgt voor een plaatsing van de stoelen overeenkomstig de regelgeving van de overheid op 

anderhalve meter. 
 Ziet toe op het houden van afstand bij het betreden van het gebouw voor een bijeenkomst 

en tijdens het gebruik van garderobe en toilet. 
 Wijst bezoekers op het naleven van de voorschriften met betrekking tot handhygiëne. 
 Wijst mensen op de zitplaats die zij kunnen innemen  
 Verleent toestemming aan personen die aan kunnen tonen dat zij naast elkaar mogen zitten 

en geeft aan hoe dat mag. 
 Ziet toe dat het maximum aantal bezoekers niet wordt overschreden. 
 Begeleidt het verlaten van het gebouw 
 Ziet toe dat geen sociale groepsvorming buiten het gebouw optreed. 
 Is tijdens de gehele duur van een bijeenkomst aanwezig, maar kan in die tijd ook andere 

werkzaamheden uitvoeren. 
 Heeft de bevoegdheid bezoekers de toegang te weigeren (ogv ziekteverschijnselen of 

overbezetting), aanwijzingen te geven aan bezoekers en bezoekers opdracht te geven om de 
‘t Loughoes te verlaten. 

4.3.2 Aandachtspunten eventuele voorganger, uitvaartleider of ceremoniemeester 
De eventuele voorganger, uitvaartleider of ceremoniemeester tijdens een rouw- of trouwdienst 
houden mede toezicht op het naleven van de voorschriften en richtlijnen in het algemeen. Zij 
vervullen met name een actieve regierol tijdens het betreden en verlaten van de zaal in ‘t Loughoes. 

4.3.3 Aandachtspunten leider jeugdactiviteit en voorzitter vergadering 
Een leider van een jeugdactiviteit en een voorzitter van een vergadering houden mede toezicht op 
het naleven van de voorschriften en richtlijnen in het algemeen. Zij vervullen met name een actieve 
regierol tijdens het betreden en verlaten van de zaal in ’t Loughoes. Voor jeugdleiders in het 
bijzonder geldt dat bij gebruikmaking van de Jeugdruimte-Bovenzaal zij voorkomen dat kinderen tot 
in de bovenzaal worden begeleid door personen ouder dan 18 jaar (doorgaans de ouders). Dit kan 
voorkomen worden door de kinderen en hun begeleiders bij voorkeur buiten of anders in de entree 
van ’t Loughoes op te wachten. 
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5 Besluitvorming & communicatie 
5.1 Besluitvorming 
De leden van het moderamen dienen uiterlijk 4 september 2020 per mail in te stemmen met dit 
gebruiksplan. De vaststelling ervan moet plaatsvinden in de kerkenraadsvergadering van  15 
september 2020. 

5.2 Communicatie 
Het is vereist dat dit gebruiksplan op papier aanwezig dient te zijn in het gebouw ‘t Loughoes Eelde. 
Het gebruiksplan wordt ook gepubliceerd op de website www.dorpskerkeelde.nl. Tevens wordt het 
digitaal ter beschikking gesteld (doorgaans per mail) aan derden die gebruik maken van de ‘t 
Loughoes.  

De volgende aanwijzingen zullen op een poster bij de ingang worden vermeld: 

 Gebruik handhygiëne 
 Tussen bezoekers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. 
 Gebruik Loughoes-rotonde voor intern verkeer 
 Uitgang gebouw via zaal 2 
 De Bar is gesloten 
 Samenzang is niet toegestaan. 
 Het bezoek aan het toilet beperken tot een minimum. 

 


