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Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals 

gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van 

deze richtlijnen. 

 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra 

hier aanleiding voor is. 
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1. Doel en functie 
 

Dit gebruiksplan heeft de volgende algemene doelstellingen en functies:  

 

1.1 Doelstelling in het algemeen 
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. Als kerk willen we daarin onze 

verantwoordelijkheid nemen; 

 Bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed 

doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;  

 Volop gemeente zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen 

verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de 

wereld te staan. 

 

1.2 Functies van dit gebruiksplan 
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde 

controlefase van de coronacrisis;  

2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten 

zullen we op basis hiervan instrueren; 

3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en 

buiten onze gemeente; 

4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. 

We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio. 

 

1.3 Fasering 

 Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 personen 

(exclusief ‘medewerkers’) gehouden worden. We gebruiken deze periode als 

voorbereidingsperiode waarbij alleen nog de kerkenraadsleden tijdens de erediensten 

aanwezig zijn. Gedurende deze periode wordt het kerkgebouw ook gebruikt voor 

rouwdiensten en huwelijksdiensten, waarbij dan niet meer dan dertig personen 

aanwezig zijn.  

 Vanaf 1 juli kunnen we opschalen naar een maximum van 100 personen (exclusief 

‘medewerkers’) in het gebouw.  Onze gemeente gaat vanaf zondag 9 augustus 2020 

weer gemeenteleden uitnodigen voor de kerkdiensten. 

 Vanaf 1 juli 2020 is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer 

toegestaan, mits de RIVM richtlijnen worden opgevolgd. (zie 3.2.2.) 
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1.4 Algemene afspraken 
Wij vinden elkaar ontmoeten onder de verkondiging van het Woord van God wezenlijk voor 

het gemeenteleven.  Toch willen we in het kader van onze doelstelling: 

 Anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden 

behoren; 

 Mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met 

anderen uit hun huishouden;  

 De samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en 

hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid/het RIVM en de 

vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen; 

 Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en 

stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig 

actualiseren. 
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2. Gebruik kerkgebouw  

2.1 Meerdere diensten op een zondag  
De kerk wordt gebruikt door de Hervormde Gemeente Onstwedde. Er zijn iedere zondag twee 

diensten. De diensten zijn om 9.30 uur en 14.30 uur. Tussen beide diensten wordt de kerk 

gereinigd volgens het reinigingsplan en geventileerd.  
  

2.2 Inrichting kerkgebouw  
2.2.1 Plaatsing in het kerkgebouw 

De kerk is geheel ingericht met banken, zie plattegrond (2.2.4). 

 

Op de galerij is het orgel geplaatst, waarbij aan beide kanten van het orgel 6 korte banken zijn 

geplaatst. Het maximale aantal zitplaatsen is ongeveer 530. 

 

2.2.2 Capaciteit in een anderhalve meter-situatie 

Het kerkgebouw is ingedeeld in 5 kleurzones: 

 Geel: De banken rechts vanaf de ingang vanuit de toren. 

 Paars: De banken links vanaf de ingang vanuit de toren tot de zijingang 

 Blauw: De banken links vanaf de zij ingang 

 Groen: Blok voor de kansel 

 Rood: Kerkenraad en Kerkrentmeesters banken. 

 

2.2.3 Aangepaste capaciteit  

In onderstaand schema is de berekening uitgevoerd op basis van de 1,5 meter norm. De 

capaciteit is sterk afhankelijk van de samenstelling van de bezoekers. 

 

Gezinnen mogen bij elkaar zitten. Het aantal aanwezige bezoekers kan daarom per zondag 

verschillen. 

 

In de wekelijkse planning zal hier rekening mee worden gehouden. 

 

De maximale capaciteit is: 83, de minimale capaciteit is 36 in het geval dat alle kerkgangers 

alleen komen. De galerij wordt niet in de indeling meegenomen. 

 

 Max. aantal zitplaatsen 

(enkel gezinnen) 

Min. aantal zitplaatsen 

(enkele bezoekers) 

Blok (groen) 

 

6 2 

Blauw 18 7 

Geel 35 15 

Paars 20 8 

Rood (kerkenraad) 4 4 
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2.2.4 Plattegrond kerkgebouw 
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3. Concrete uitwerking 
In dit hoofdstuk ver(ant)woorden we de keuzes die gemaakt zijn om de erediensten te houden. 

 

3.1 Gerelateerd aan het gebouw 
3.1.1 Routing 

De routing bij het betreden en verlaten van het kerkgebouw gebeurt in één richting. 

Gemeenteleden die verwacht worden in de betreffende dienst melden zich bij de ingang van 

de toren. 

De dienstdoende gastheer/gastvrouw ontvangt de bezoekers, verzorgt de registratie en stelt de 

gezondheidsvragen (triage).  Dit conform de RIVM richtlijnen indien er tijdens de eredienst 

gezongen wordt. 

De tweede dienstdoende gastheer/gastvrouw begeleid de kerkgangers naar de aangewezen 

zitplaats. 

 

Banken die gebruikt mogen worden als zit plek zijn aangegeven met onderstaand pictogram: 

 

 
Afbeelding: kerkbank toegestaan om te gebruiken. 

 

 

Banken die niet gebruikt mogen worden voor zitplaatsen zijn aangegeven met onderstaand 

pictogram: 

 
Afbeelding: kerkbank niet toegestaan om te gebruiken. 

 

 

Het kerkgebouw wordt vanaf de voorzijde gevuld. Dit voorkomt dat bezoekers elkaar moeten 

passeren in het gangpad of niet voldoende afstand kunnen houden van bezoekers die al langs 

het gangpad hebben plaatsgenomen in de banken. Bij het verlaten van de kerk verlaten de 

bezoekers de kerk via de consistorie. De gastheer/gastvrouw begeleid de bezoekers weer naar 

buiten. 

 

De galerij wordt in principe niet gebruikt. De galerij wordt als reserve ingezet bij onverwacht 

meer bezoekers dan op gerekend. 

 

De kerkrentmeesters dragen er zorg voor dat er per dienst twee gastheren/gastvrouwen 

aanwezig zijn. De gastheren en/of gastdames zijn herkenbaar aan de badge die zij dragen.  
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3.1.2 Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

 Kerkgangers wachten op 1,5 afstand van elkaar en gaan alleen onder begeleiding van 

een gastheer of gastvrouw de kerk binnen.  

 Kerkgangers dienen hun handen te ontsmetten met het bij de ingang aanwezige 

desinfecterend middel. 

 De gastheer/gastvrouw stelt aan iedere kerkganger de bekende RIVM-vragen  bent u 

verkouden, hebt u koorts… etc. Bij een ‘ja’, wordt de kerkganger erop gewezen dat 

het bezoeken van de dienst niet verantwoord is. Tevens legt de gastheer/gastdame de 

namen van de bezoekers vast. Deze voorwaarde is van toepassing als er tijdens de 

eredienst gezongen wordt. 

 Kapstokken worden niet gebruikt, jassen en paraplu’s gaan mee de kerk in.  

 Kerkgangers krijgen door de gastheer/gastvrouw een plek toegewezen in de kerk op 

1,5 meter afstand van ander kerkgangers. Gezinsleden mogen bij elkaar zitten.  

 De door de gastheer/gastvrouw gegeven aanwijzingen worden door kerkgangers 

opgevolgd. 

 

3.1.3 Verlaten van de kerk 

 Kerkgangers verlaten onder begeleiding van de gastheer/gastvrouw, op een afstand 

van 1,5 meter van elkaar, de kerk via de vooringang (consistorie). De deur wordt 

geopend door de gastheer/gastvrouw 

 De zij-ingang en achter-ingang worden niet gebruikt.  

 In het geval tijdens de dienst iemand de kerk verlaat dan kiest men de korts mogelijke 

route naar buiten (ook de zij-ingang is hiervoor geopend) na gebruik van de zij-ingang 

wordt de deurklink gereinigd. 

 Ook buiten moeten kerkgangers de algemeen geldende coronamaatregelen in acht 

nemen.  

 

3.1.4 Gebruik van parkeerplaats/fietsenstalling 

Wij wijzen bezoekers erop dat ook op de parkeerplaats en in de fietsenstalling de algemene 

RIVM richtlijnen in acht dienen te worden genomen. 

 

3.1.5 Toiletgebruik  

Toilet is in principe gesloten 

Alleen in uitzonderingsgevallen mag het toilet worden gebruikt. Na gebruik van het toilet 

wordt het toilet onmiddellijk gereinigd. 

 

3.1.6. Reinigen en ventileren 

Na afloop van de dienst worden de banken gereinigd met een desinfecterend middel en 

worden deurklinken ontsmet. De bediener van Kerk TV reinigt de gebruikte hulpmiddelen, en 

de organist de klavieren, registers en afstandsbediening en de monitor. Hiervoor is een 

desinfecterend middel aanwezig.  

 

Voor het ventileren van de kerk worden de deuren voorafgaande en na afloop van dienst 

zoveel mogelijk opengezet. Bij goede weersomstandigheden kunnen de deuren ook tijdens de 

dienst open blijven staan. 
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3.1.7 Tijdschema 

 

Wanneer Wat Wie 

 Zondagmorgen  

8:45u Deuren van het gebouw open  

Ventileren 

Koster 

 Gastheren/-vrouwen aanwezig  

 Deurklinken reinigen 

 

Gastheren/-vrouwen 

9:30u Aanvang dienst  

10:45u Afsluiting dienst  

Vervolgens  Ventileren  

 Reinigen: 

- banken 

- deurklinken  

Gastheren/-vrouwen 

 Reinigen tablets en toebehoren kerk TV Bediening kerk TV 

 Registers, klavieren, afstandsbediening 

en monitor 

Organist 

 Reinigen gebruikte revér - en 

handmicrofoon 

Koster 

 Reinigen preekstoel Koster 

 Kerk afsluiten  Koster 

   

 Zondagmiddag  

13:45u Deuren van het gebouw open  

Ventileren 

Koster 

 Gastheren/-vrouwen aanwezig  

 Deurklinken reinigen 

 

Gastheren/-vrouwen 

14:30u Aanvang dienst  

15:45u Afsluiting dienst  

 

Na de laatste eredienst op zondag wordt de kerk de volgende werkdag gereinigd en gelucht.  
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3.2 Gerelateerd aan de samenkomst 
3.2.1 Gebruik van de sacramenten 

Avondmaal 

 

De werkwijze voor het bedienen van het avondmaal wordt nog verder uitgewerkt. 

 

Doop/huwelijk 

De kerkenraad merkt het ambt van predikant aan als contactberoep. Hiermee is het toegestaan 

dat de predikant met het in acht nemen van de nodige maatregelen de heilige doop bediend en 

een huwelijk inzegent.  

 

Bij doopdiensten en huwelijksdiensten worden gemeenteleden en gasten uitgenodigd in 

overleg met de doopouders c.q het bruidspaar. 

 

 De predikant ontsmet zijn handen direct voorafgaand aan de doop of het inzegenen 

van het huwelijk. Dit is voor de gemeente zichtbaar.  

 Bij het binnenbrengen van meerdere dopelingen wordt voldoende onderlinge afstand 

gehouden. 

 Kinderen uit de gemeente komen tijdens de doop niet naar voren.  

 Felicitaties vinden niet plaats.  

 De doopouders wordt gevraagd of zij toestemming verlenen voor het mogelijk 

aanraken van de dopeling door de predikant.  

 Het bruidspaar wordt gevraagd of zij toestemming verlenen voor mogelijke aanraking 

van de predikant tijdens het ontvangen van de zegen. 

 Bij het toelaten van het maximumaantal gemeenteleden in de kerk hebben mensen die 

door de doopouders/het bruidspaar zijn voorgedragen voorrang.  

 Voor doop- en huwelijksdiensten zijn dezelfde voorschriften van toepassing als bij de 

normale kerkdiensten voor wat betreft het zingen. 
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3.2.2 Zang en muziek 

Gemeentezang is sinds 1 juli 2020 toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd.  

De RIVM richtlijnen schrijven het volgende voor: 

1 gezondheidscheck (triage) 

2 registratie van aanwezige personen tijdens de dienst, ook bij minder dan 100 

personen. 

3 1,5 meter afstand, bij voorkeur in een zig/zag opstelling, om te voorkomen dat 

kerkgangers recht achter elkaar zitten. 

4 Goede ventilatie en kerkgebouw luchten tussen de kerkdiensten 

  

3.2.3 Collecteren 

Tijdens de eredienst vindt geen rondgang met de collectezakken plaats. 

 

Bij de uitgang staat een ruime collectebus waar collectegeld voor zowel zending, diaconie als 

kerkbeheer in kan worden gedeponeerd. De verdeling van de collectegelden vindt evenredig 

plaats. Wij wijzen gemeenteleden erop dat het overmaken via de bank van collectegelden de 

voorkeur verdient.  

 

3.2.4 Uitnodigingsbeleid 

 

Het bezoeken van de kerkdiensten is alleen mogelijk na reservering. Reserveren kan via het 

invullen van een online formulier dat beschikbaar is via de website: 

www.hervormdonstwedde.nl  of via een telefonisch op te vragen aanmeldingsformulier. Voor 

het toewijzen en uitnodigen wordt gebruik gemaakt van het reserveringsprogramma van 

www.kerktijd.nl, een eerlijk en roulerend systeem waarin iedereen evenveel kans heeft om 

een kerkdienst te bezoeken. 

Alle gemeenteleden zijn via een brief op de hoogte gesteld van deze werkwijze. 

 

Gemeenteleden die de eredienst bezoeken dienen hun eigen psalmboek en weerklank mee te 

nemen van en naar huis. De psalmboeken en weerklank-bundels bij de ingang zijn niet 

beschikbaar. 

 

Per dienst worden alle aanwezige kerkgangers geregistreerd op een lijst. Als achteraf blijkt 

dat een mogelijke Covid19-besmetting tijdens een dienst aanwezig was wordt deze lijst  

gebruikt om de aanwezige kerkgangers tijdens de betreffende dienst hiervan op de hoogte te 

stellen. Kerkgangers die na het bezoeken van een eredienst een mogelijke Covid19 besmetting 

constateren worden dringend verzocht dit aan de kerkenraad te melden. De kerkenraad zal 

hierbij de regels in het kader van de AVG in acht nemen. 

 

Voor gasten is het niet mogelijk om zich aan te melden. 

 

Gemeenteleden dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn. Vanaf 

dat moment worden eventuele gasten die naar de kerk zijn gekomen toegelaten voor zover het 

maximaal toegestane aanwezigen dit toelaat. Gemeenteleden die te laat zijn worden dan 

beschouwd als “gast”. Dit geldt ook voor door met predikanten meegekomen gezinsleden.   

Voor iedere dienst wordt de galerij als “reserveruimte” aangemerkt.  

 

Gemeenteleden wordt uitdrukkelijk verzocht zich de reservering en aan het aantal opgegeven 

kerkgangers te houden.  

 

http://www.hervormdonstwedde.nl/
http://www.kerktijd.nl/


Gebruiksplan  Versie 2.2 (20 juli 2020) 
Hervormde Gemeente Onstwedde   

12 
 

3.2.5 Ouderen en kwetsbare mensen 

De kerkenraad sluit hierbij grotendeels aan bij de RIVM-richtlijn en maakt hierbij 

onderscheid tussen: 

 Vitale (gezond en zelfstandig functionerend) ouderen vanaf 70 jaar. 

 Kwetsbare (hulpbehoevend en/of gezondheidsklachten) ouderen vanaf 70 jaar.   

 

De kerkenraad vraagt de groep kwetsbare ouderen met nadruk de diensten niet te bezoeken. 

Aan de groep vitale ouderen vraagt de kerkenraad goed te overwegen om de diensten te 

bezoeken. 
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3.3 Taakomschrijvingen 
3.3.1 Gastheer/gastvrouw 

De gastheer/gastvrouw geeft aanwijzingen bij het plaatsnemen in en het verlaten van de kerk. 

Hierbij nemen de gastheer/gastvrouw de algemene coronamaatregelen en de aanwijzingen in 

dit gebruiksplan in acht.  

 

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor voldoende gastheren en gastvrouwen. 

 

De gastheer/gastvrouw zorgt ervoor dat het maximaal aantal kerkgangers niet wordt 

overschreden.  

 

3.3.2 “Medewerkers” aan de eredienst 

Tijdens de dienst zijn naast het maximaal aantal kerkgangers volgens vooraf opgestelde 

schema’s in de kerk aanwezig: 

 De voorganger; 

 Twee ouderlingen; 

 Een diaken;  

 Een (ouderling)kerkrentmeester; 

 Een organist; 

 De koster; 

 De bediener van kerk TV; 

 Twee gastheren/gastvrouwen. 

 

De aanwezige kerkenraadsleden en de predikant nemen voor de dienst plaats in de consistorie 

voor het consistoriegebed. Bij het binnengaan van de kerk begroet de ouderling van dienst de 

voorganger met het hand op het hart gebaar.   

 

Na de dienst gaan de kerkenraadsleden en de voorganger terug naar de consistorie.  

 

Voor de niet aanwezige kerkenraadsleden geldt het uitnodigingsbeleid zoals eerder 

beschreven. 
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4. Besluitvorming en communicatie 

4.1 Besluitvorming  
Dit gebruiksplan is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 24 juni 2020. De kerkenraad 

heeft de opstellers van dit plan gemandateerd om noodzakelijke wijzigingen door te voeren. 

Wijzigingen worden ter fiattering voorgelegd aan het moderamen.  

 

Terugkoppeling vindt dan plaats in de eerstvolgende fysieke kerkenraadsvergadering. 
 

4.2 Communicatie 
Na definitieve vaststelling wordt het gebruiksplan gedeeld door het te publiceren op de 

website, door er melding van te maken in de kerkbode en na vaststelling ook éénmalig door 

middel van de afkondigingen. Het gebruiksplan is in fysieke vorm aanwezig in de kerk. 

 

Daarbij zal met name gecommuniceerd worden: 

 Hoe het uitnodigings-/aanmeldingsbeleid vorm is gegeven 

 Algemene huisregels voor het bezoeken van de kerkdiensten, te weten: 

o Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden; 

o Huisgenoten mogen bij elkaar zitten; 

o Aanwijzing looproutes; 

o Hoe om te gaan met (gemeente) zang; 

o Aanwijzingen van coördinatoren dienen opgevolgd te worden; 

o Toiletgebruik. 
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5. Overige bijeenkomsten 
Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

 

Bijeenkomsten en vergaderingen vinden plaats in de zalen van d’Ekkelkaamp, met 

uitzondering van rouwdiensten.  

Hierbij verwijzen wij naar het gebruiksplan van dit gebouw. 
 

5.1 Rouwdiensten 
Rouwdiensten kunnen gedurende de coronacrisis plaats vinden in het kerkgebouw of in 

gebouw d’Ekkelkaamp. Bezoekers van een rouwdienst dienen zich aan de instructies en 

voorschriften van het RIVM te houden. Bij rouwdiensten zijn de voorschriften van toepassing 

zoals die gelden voor de erediensten zoals verwoord in dit plan onder: hfdst 3.1 en 3.2.2. 

5.2 Kinderoppas 
Zodra de kerkenraad heeft besloten om de kinderoppas weer op te starten worden de 

richtlijnen zoals verwoord in het gebruiksplan van d’Ekkelkaamp in acht genomen. 
 

5.3 Jeugdwerk/Zondagsschool 
Deze activiteiten worden beschreven in het gebruiksplan van d’Ekkelkaamp. 

 

5.4 Boekentafel 
Deze activiteit worden beschreven in het gebruiksplan van d’Ekkelkaamp. 

 

5.5 Vergaderingen en overige bijeenkomsten 
Zie hiervoor het gebruiksplan van d’Ekkelkaamp. 

 

5.6 Pastorale bezoeken 
Bij het pastorale bezoekwerk is terughoudendheid momenteel nog noodzakelijk als het gaat 

om de bezoeken op eigen initiatief. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. 

 

Vanaf 1 juni 2020 vinden er door de ouderlingen weer pastorale bezoeken plaats onder de 

strikte voorwaarde dat er vooraf telefonisch contact wordt opgenomen met het te bezoeken 

gemeente lid, waarbij gevraagd wordt naar de situatie rondom zijn of haar gezondheid en naar 

de behoefte om bezoek te ontvangen. 

 

Bij het bezoekwerk aan mensen uit de risicogroepen (ouder dan 70 jaar en/of zwakke 

gezondheid) is het extra belangrijk om de basisregels goed op te volgen. Denk hierbij aan 

minimaal 1,5 meter afstand, en krijg duidelijkheid over eventuele klachten van het te 

bezoeken gemeentelid. Wanneer een ouderling of de te bezoeken gemeentelid klachten heeft 

als: verkoudheidklachten, koorts en/of benauwdheid wordt bezoek uitgesteld. Wanneer het 

bezoek eventueel buiten kan, is dat beter dan binnenshuis. Ook buiten geldt de 1,5 meter 

afstand. 

Het bezoeken van gemeenteleden die in een verzorgingshuis of verpleeghuis wonen dient in 

overleg te gaan met de leiding van het betreffende verpleeghuis en indien nodig met de 

contactpersoon van de familie.  
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6. Functionarissen 
Verantwoordelijk voor organisatie van gang van zaken rond de dienst: 

 

College van Kerkrentmeesters 

Kosters:    G.A. Wubs, E. Veldhuis en H. Potze 

Organisten:    Vaste organisten 

Techniek:    Vaste technici 

Gastheren/gastvrouwen:  Te benoemen door college van kerkrentemeester 

 

Opstellers gebruiksplan:  G. Meijer, M. Kruiter en B. Trenning 
   

  

 

 

 


