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Met dit gebruiksplan volgen wij de richtlijnen voor erediensten en andere 
kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door het Dienstenbureau van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken, en die tevens van toepassing zijn in onze 
gemeente Sliedrecht. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.  
 
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt 
bijgesteld zodra daar aanleiding voor is. 
 
Dit gebruiksplan is op 20 juni 2020 in overleg met de koster vastgesteld, in de 
kerkenraad van 13 juli 2020 besproken en daarna weer bewerkt en vastgesteld. 
 
We belijden als gemeente dat we in alles afhankelijk zijn van de Heere. Daarmee 
weten we dat het Hem niet uit de hand loopt. Hij bestuurt en waakt. 
Daarom is onze wens om samen te komen in de kerk, om daar uit Gods Woord 
de verkondiging te horen, om God lof en eer te bezingen, om daar samen te 
bidden, te leren en te offeren. Het geheel van de eredienst bevat al deze 
onderdelen. 
Maar we realiseren ons heel goed dat we nog wat beperkingen in acht moeten 
nemen en dat we daarin onze verantwoordelijkheid moeten nemen. 
 
De kerkenraad. 
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1.  Kerkdiensten 
In deze periode zijn we te gast in de Boaz kerk, Rondo 325 te Sliedrecht. Zolang 

ons eigen gebouw nieuw wordt gebouwd worden elke zondag hier de diensten 

belegd. 

Wij conformeren ons aan de regels en afspraken die de kerkenraad van de Boaz 

kerk hebben opgesteld. 

De belangrijkste punten vindt u hieronder in het kort weergegeven. 

 

1. Uitnodigingsbeleid: 

Doordat er beperkende maatregelen zijn kunnen we niet met heel de 

gemeente samenkomen. De koster nodigt de gemeenteleden in de week 

er voor uit die welkom zijn in de dienst. Hiervoor moet u zich wel 

aanmelden bij de koster. Zie kopje aanmelden op de site. 

2. Algemeen: 

De bezoekers van de kerkdiensten zijn zich bewust van hun 

verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de ander. Ook bent u bereid 

de regels van de kerkenraad op te volgen: 

- Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als 

gedragsnorm. 

- Indien u zelf of een huisgenoot corona-verschijnselen heeft, dan blijft 

u thuis. 

- Als gezinsleden koorts hebben, dan mag men niet naar de kerk 

komen. 

- Als u verkouden bent, dan geldt: niet naar de kerk. 

3. Naar de kerk: 

             De organisatie en de begeleiding bij en in de kerk is door de kerkenraad in  

             handen  van de koster(s) gelegd. Wij verzoeken u dringend hun 

             aanwijzingen op te volgen: 

- Voor het betreden van het kerkgebouw zijn 2 ingangen beschikbaar. 

- Jassen worden meegenomen in de kerkzaal. 

- Er is vanaf zondag 10 oktober weer kinderoppas in de benedenzaal 

van de kerk. 

4. Parkeren: 

             Omdat er bij de Boazkerk niet veel parkeerplaatsen beschikbaar zijn, gaan 
             we zoveel mogelijk fietsen of met elkaar mee rijden. Dit is bovendien 
              ook  goed voor het milieu.  
              De auto’s van bezoekers kunnen op onderstaande plaatsen worden  

              geparkeerd: 

- Parkeerterrein van sporthal ‘De Basis’, hier zijn circa 95 
parkeerplaatsen. 

- Op het parkeerterrein aan de oostzijde van de Boazkerk (Spoordijk 
zijde). Beslist niet in het gras parkeren. 

- Parkeren op de enkele parkeerplaatsen aan de achterkant van het 
kerkgebouw. Dit is uitsluitend bedoeld voor mindervalide en oudere 
mensen. Om hier gebruik van te kunnen maken dient u zich aan te 
melden bij Peter Mijnster / Agnes Kalkman. Deze parkeerplaatsen zijn 
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bereikbaar via de woonwijk Baanhoek-West. Dit is een 30 km zone 
waar we zoveel mogelijk overlast willen voorkomen. Dus beslist niet 
harder dan 30 km/uur. 

 
5. In de kerk 

             In de Boazkerk gebruiken we zowel de hoofdingang als de  achteringang 

             (wijkzijde-Papendrecht). Bij beide uitgangen staat een koster of een 

             EHBO’er/BHV’er als aanspreekpunt. 

- Achternamen beginnend met A t/K nemen de hoofdingang en L t/m Z 
de ingang aan de wijkzijde. 

- Momenteel, kan iedereen met de huidige corona beperkingen 1x per 
zondag naar de kerk.  

- Bij de ingang staat een koster of BHV’er die bezoekers naar de 
kerkzaal, bijzaal of galerij verwijst.  Daar aangekomen krijgen de 
bezoekers een plaats aangewezen door een BHV’er. 

- Gezinnen zitten in z’n geheel bij elkaar. 

- Tussen de banken waar de leden mogen zitten, blijft één bank leeg. 

- Er zal tijdens de dienst niet gecollecteerd worden; dit kan via de 

huidige middelen (online of via bankoverschrijving). 

- Geef geen snoep door aan gemeenteleden buiten uw eigen gezin. 

6. Uit de kerk 

De koster en coördinatoren geven aanwijzingen wanneer u uw bank kunt 

verlaten. 
 

2. Overige zalen die worden gebruikt door onze gemeente. 
Deze regels gelden voor alle gebouwen waar we gebruik van maken. 

- Jassen mogen alleen in de gaderobe als ze onderling vrij van elkaar 

blijven. 

- Er wordt zoveel als mogelijk geventileerd door ramen en deuren te 

openen. 

- Van elke vergadering moet schriftelijk vast worden gelegd wie er 
aanwezig was. 

- Bij constatering van corona in de groep moet direct de koster worden 

geïnformeerd. 

 

 


