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Verkorte uitwerking van het Gebruiksplan Nicolaikerk in coronatijd 
 

De volgende regels dienen te worden gevolgd bij activiteiten: 
De regels zijn er om met zijn allen zoveel mogelijk gezond te blijven. 
 

 Voor toegang is alleen de hoofdingang via het plein toegankelijk. Men houdt altijd 1,5 
meter afstand. Dit geldt voor iedereen. 
 

 Bij een kerkdienst of een andere bijeenkomst met bezoekers zijn er tenminste 3 zgn. 
coördinatoren aanwezig. Herkenbaar door een gekleurd hesje. In andere situaties 
(repetities koor e.d) regelt de leiding een goede toepassing. 
 
Een coördinator ziet toe/is behulpzaam bij desinfecteren handen en houdt de 
bezoekers buiten op de hoogte over 1,5 meter.  
Deze coördinator regelt ook de toegang toilet voor, tijdens en na de 
dienst/bijeenkomst. Ga hier verstandig mee om. 1,5 meter. Eventueel kan worden 
verwezen naar het toilet boven in de Franse School. 
Deze coördinator overlegt ook met de koster. Denk erom dat de kachel als deze aan 
is tenminste 10 minuten voor aanvang dienst of bijeenkomst wordt uitgeschakeld 
waardoor de circulatie van lucht door de kachel stopt. 
 
De andere 2 coördinatoren wijzen bezoekers een plaats. Geef zo nodig uitleg over de 
procedure aanwijzen plaatsen en verlaten kerk. Bijzondere aandacht voor mensen 
met rollator of rolstoel. Deze kunnen tegen de pijl in gebruik maken van de 
hellingbaan. 
Ook aandacht voor de situatie bij de voorste pilaar. De toegang naar het blauwe 
kleed is minder breed dan 1,5 meter. 

  

 De garderobe is gesloten, de jassen kunnen eventueel in de banken worden gelegd 
 

 Bezoekers wachten op hun beurt om begeleid te worden naar een zitplaats door een 
van de coördinatoren. Hierbij kunnen bezoekers geen keuzes maken voor wat betreft 
de zitplaats. Mensen uit één gezin mogen uiteraard bij elkaar zitten. Denk erom dat 
de 1,5 meter voor de volgende bezoeker die plaats neemt wordt gehandhaafd. 
 

 De routes naar de plaatsen in de kerk worden aangegeven door geel/zwarte pijlen. 
Door rood/witte strepen op de vloer of ingang bank/stoelen wordt aangegeven dat 
deze streep niet mag worden gepasseerd. 
Is op een zitplaats en rood/witte markering geplaats dan is deze plaats niet 
beschikbaar. 
 



 

 Het middenpad blijft afgesloten d.m.v. een rood-witte streep. Tussen stoelen en 
banken is er steeds een rij leeg i.v.m. de 1,5 meter. 
 

 De beschikbare plaatsen worden gevuld vanaf de voorste rijen naar achteren. 
 

 Na afloop van de dienst geven de coördinatoren een teken aan de bezoekers wie er 
wanneer de kerkbank mag verlaten om naar buiten te gaan. Dit gaat van achteren 
naar voren waardoor de 1,5 meter makkelijker kan worden gehandhaafd. 
 

 De bezoekers in banken en stoelen aan de plantsoenkant verlaten de kerk door de 
uitgang aan de plantsoenzijde. 
 

 De bezoekers, in de banken en stoelen aan de Wijkstraatkant, verlaten de kerk door 
de hoofdingang. 
 

 


