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1. Introductie en totstandkoming 
 
In deze Coronaperiode zijn we als kerkenraad helaas genoodzaakt geweest om vanwege 
de overheidsmaatregelen eerst alleen digitale kerkdiensten met livestream te 
organiseren en vanaf 1 juni met maximaal 30 bezoekers. Nu de Rijksoverheid de 
maatregelen verder  versoepelt kunnen we met een groter aantal gemeenteleden op 
zondag bijeenkomen. Uiteraard blijven we de digitale kerkdiensten continueren. Zeker 
voor kwetsbare gemeenteleden en zij die al veel langer om andere redenen niet meer in 
de Marekerk kunnen komen, wordt een videoverbinding buitengewoon gewaardeerd. 
 
De Protestantse Marekerkgemeente is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente 
Leiden en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De PKN heeft op 13 mei 
jl. het Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten gepubliceerd. De 
concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling. De 
kerkenraad is verantwoordelijk voor het opstellen van een gebruiksplan inclusief 
reinigingsplan. Dit gebruiksplan geldt voor alle activiteiten in en rond het kerkgebouw 
van kerkelijke aard; voor commerciële activiteiten is het College van Kerkrentmeesters 
(CvK) verantwoordelijk.  
 
Ons uitgangspunt is dat het gebruiksplan helder en hanteerbaar is voor alle kerkelijke 
bijeenkomsten en activiteiten in en om de Marekerk. Voor predikanten, werkers in de 
kerk, vrijwilligers en bezoekers. Uiteraard zal dit gebruiksplan niet in alle gevallen 100% 
duidelijkheid verschaffen. We vragen om de grenzen van dit gebruiksplan te respecteren 
en in de geest ervan en met gastvrijheid te handelen. De voorschriften uit dit 
gebruiksplan worden regelmatig bijgesteld. 
 
We beseffen dat de gemeente het liefst  weer volledig en op ‘normale’ wijze  bijeen wil 
komen rondom Gods Woord. De regels rondom afstand houden voor volwassenen en 
zingen in de kerk maken dit helaas niet mogelijk. Dit gebruiksplan wil binnen de 
mogelijkheden die er zijn de gemeente zo goed mogelijk faciliteren om gastvrij te zijn en 
elkaar te ontmoeten. 
 
 
Namens de kerkenraad, 
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2. Algemene communicatieboodschap Marekerkgemeente 
 
Voor alle kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten geldt: 
 Houd altijd 1,5 meter afstand (met uitzondering van eventuele eigen gezinsleden). 
 Nies en hoest in uw elleboog. 
 Was vaak uw handen met zeep. 
 Bent u verkouden? Blijf dan thuis! 
 Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan blijven u en al uw huisgenoten thuis. 
 Volg de aanwijzingen op van koster(s) en coördinatoren. 
 Raak zo min mogelijk aan. 

 
Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen 
zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. We wijzen daarbij op de adviezen van het RIVM. 
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3. Kerkelijke bijeenkomsten 

3.1 De kerkdienst 
 

3.1.1. Samenvatting 
 
Onderwerp  
Aantal aanwezigen  Totaal maximaal 100 personen (exclusief medewerkers en 

kinderen KND) tegelijk aanwezig in Marekerk.. 
 Er zijn maximaal 15 mensen met functie in de kerk aanwezig 

(predikant, 2 ambtsdragers, koster, technicus livestream, 
organist + echtgenoot, 3 coördinatoren & 2 zangers, 2 KND-
leiding [1 ouderbouw & 1 bovenbouw]) en bij bijzondere 
diensten 1 fotograaf. 

 Er kunnen 80 mensen (12+) aangemeld worden. 
 De kerkgangers worden op alfabet gevraagd een plek te 

reserveren (zie reserveren). 
Reserveren  Het werken met een reserveringssysteem is verplicht gesteld. 

 In de weekbrief wordt per ochtenddienst aangegeven welke 
gemeenteleden zich kunnen aanmelden voor de dienst.  

 Voor de middagdienst kan iedereen zich aanmelden. 
 Aanmelden: 

o van alle gezinsleden van 12 jaar en ouder (kinderen 
voor de kindernevendienst worden apart aangemeld) 
via de online aanmeldtool 
meevieren.nl/marekerkleiden  

o uiterlijk de vrijdag vóór de dienst. 
 Enkel telefonisch reserveren wanneer niet anders mogelijk 

(bij de ‘reserveringscoördinator’) 
 Er geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 
 Mensen met functie worden aangemeld dmv een rooster 

Entreé en verlaten 
van de kerk 

 Enkel de hoofdingang is (vanwege de livestream) open. De 
tijdslots van 10 minuten zijn van 9:30-9:50u en van 16:30-
16:50u. 

 Alle volwassenen houdt binnen én buiten 1,5 meter afstand. 
 Plaatsing gebeurt door coördinatoren 
 Iedereen blijft op zijn plek zitten. 
 Iedereen verlaat de kerk op aanwijzing van de coördinatoren; 

enkel de schoonmaakvrijwilligers blijven achter in de kerk.  
Crèche en 
kindernevendienst 

 Vanaf 1 augustus herstart crèche 
 Kindernevendienst in twee groepen (ochtend): 

o Onderbouw basisschool: groep 1-4; begane grond 
Marehuis 

o Bovenbouw groep 5-8; 1e verdieping Marehuis).  
 Per groep is er 1 persoon als leiding aanwezig vanuit het vaste 

KND-team. 
 De kinderen voor de kindernevendienst zijn het eerste en 
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laatste deel van de dienst in de kerkzaal. 
Zingen  PKN-protocol: Gemeentezang is vooralsnog helaas niet 

mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Het 
ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. We wachten de 
uitslag daarvan af voordat we de gemeentezang hervatten.  

 Per dienst zijn er twee zangers (m/v) die op 5 meter afstand 
van de gemeente met versterking zingen. 

 Zing niet mee voor de veiligheid van uw medekerkgangers!  
Collectes  Het gebruik van doorgeefzakken is nu niet mogelijk. 

 We continueren het gebruik van de Givt-app en als alternatief 
de mogelijkheid om geld over te maken op de rekening van de 
PGL onder vermelding van ‘Marekerk en [datum dienst]. 

Bloemengroet  De ouderling van dienst verzorgt de bloemengroet 
Kerkauto  Dit is in principe weer mogelijk in overleg tussen oudere en 

chauffeur. De chauffeur mag dan altijd aanmelden voor de 
dienst. Overleg over gebruik mondkapje in de auto.  

Schoon(maak)  Bij binnenkomst handen ontsmetten met desinfecterende 
handgel. 

 Na elke kerkdienst vindt schoonmaak plaats conform 
reinigingsplan. 

Toiletgebruik  Enkel de toiletgroep onder het orgel is voor noodgevallen 
beschikbaar. 

 Bij de toiletgroep staat ontsmettingsmiddel klaar om de 
handen te ontsmetten. 

 Maximaal 1 persoon tegelijk per heren-/damestoiletgroep. 
 

3.1.2 Protocol kerkbezoek Marekerk 
 
Voor kerkdiensten geldt: 

 Reserveer tijdig & uiterlijk de vrijdag vóór de betreffende zondag als uw 
‘achterletter’ uitgenodigd is om te reserveren.  

o Het kan voorkomen dat er binnen de uitgenodigde achterletters toch meer 
mensen dan maximaal binnen mogen komen, zich aanmelden. Daarbij 
geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

o Degenen die achter het net vissen, komen voor de volgende zondagdienst 
op de aanmeldlijst;  

o Meld u bij dubbele achternamen aan met de gezinsnaam. Dubbele 
achternamen bieden uiteraard niet de mogelijkheid om vaker te 
reserveren. 

 Kom alleen als er een plek voor je gereserveerd is. Men krijgt een bevestiging 
vooraf van reservering. In de e-mailbevestiging worden gezondheidsvragen 
gesteld. Die moeten bezoekers allemaal met ‘NEE’ kunnen beantwoorden. 

 Enkel de hoofdingang is open. Alle andere ingangen zijn dicht, om de aanmelding 
soepel te laten verlopen. 

 Zet fietsen gespreid weg & houd daarbij het kerkplein vrij van geparkeerde 
fietsen; zo blijft er voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te houden.  

 Kom vroeg en gespreid. Hiertoe zijn er tijdslots van 10 minuten, waarbinnen 
gemeenteleden worden gevraagd te komen. 
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 Volg de aanwijzingen van de coördinatoren op. Coördinatoren zijn duidelijk 
herkenbaar. De coördinatoren staan onder aansturing van de koster en/of 
beheerder. 

 Meld je aan bij de coördinator die de lijst met aanwezigen bij houdt. Deze 
aanwezigenlijsten zijn nodig en worden na de dienst z.s.m. digitaal beschikbaar 
gesteld aan de scriba. 

o Indien er sprake is van een coronabesmetting is deze aanwezigenlijst van 
belang voor het contactonderzoek van de GGD. 

o Meld een  besmetting met het coronavirus zo spoedig mogelijk wanneer u 
recent1 in de kerk bent geweest, inclusief betreffende datum/data, bij de 
scriba via marekerk@gmail.com.  

 Binnen de afstandsregel en ruimte van het kerkgebouw zoekt de coördinator van 
dienst naar mogelijkheden van gastvrijheid bij spontane gasten. Deze dienen zich 
uiteraard aan de regels te houden, contactgegevens achter te laten en de hele 
dienst deel te nemen. Er zijn altijd tenminste 2 plekken beschikbaar voor gasten. 

 Gebruik de handgel die bij de ingang staat. 
 Er worden geen papieren uitgereikt;  

o De weekbrief en andere communicatie-uitingen blijven enkel digitaal 
beschikbaar.  

o Het staat u uiteraard vrij om zelf geprinte kopieën mee te nemen. Neem 
deze na de dienst ook zelf weer mee naar huis.  

 Neem je eigen liedboek mee; er zijn in de kerk geen liedboeken beschikbaar.  
 Neem jassen en andere attributen mee naar je zitplek. De garderobe is buiten 

gebruik. 
 Volg de aanwijzingen van de coördinatoren op; zij wijzen je naar je plek in de 

kerk.  
 Gezinnen mogen direct naast elkaar zitten op daarvoor gemarkeerde plekken; 

jongeren t/m 18 jaar hoeven onderling geen afstand te bewaren; tussen andere 
gemeenteleden is 1,5 meter afstand van toepassing (= 3 stoelen).  

 Blijf de gehele dienst op die plek en ga niet lopen. Vanaf uw zitplek praten met 
andere zittende gemeenteleden in uw nabije omgeving is mogelijk.  

 Ga thuis naar het toilet; uitsluitend voor noodgevallen is de toiletgroep onder het 
orgel beschikbaar. 

 De kindernevendienst start na het eerste lied in de dienst. Alleen de kinderen met 
leiding lopen naar het Marehuis. Ouders zorgen ervoor dat de 1,5 meter afstand 
gewaarborgd blijft. De kindernevendienst  komt terug voor de zegen. 

 Er is na de dienst helaas geen gelegenheid om koffie of thee te drinken. 
 Blijf na de dienst op je plek tot je aanwijzingen krijgt van de coördinatoren om de 

kerk te verlaten. Enkel de schoonmaakvrijwilligers blijven op hun plek zitten tot 
de overige kerkgangers de zaal hebben verlaten. 

 Zorg ervoor dat ook buiten iedereen op veilig wijze met 1,5 meter afstand de kerk 
kan verlaten. 
 

  

 
1 Twee tot drie dagen voor het begin van de klachten 



8 
 

3.2 Bijzondere diensten en bediening van de sacramenten 
Tot de bijzondere diensten behoren doop-, trouw-, rouw-, avondmaals-, 
belijdenis-, alpha- en jeugddiensten, etc.  

 
Voor bijzondere diensten en bediening van de sacramenten geldt: 

 De commissies die speciale diensten (alphadienst en jeugddienst) organiseren, 
blijven dit doen volgens het rooster  

 Voor de genodigden voor deze bijzondere diensten (maximaal 80 vanaf 1 juli) 
overlegt de commissie met het moderamen. Net als bij gewone diensten geldt 
daarvoor een aanmeldprocedure (zie kerkdiensten). 

 Voor trouw- en rouwdiensten bepalen respectievelijk bruidspaar en directe 
nabestaanden wie uitgenodigd worden. Zij leveren deze lijst met aanwezigen  aan 
bij de aanmeldcoördinator. 

 Bij een doopdienst bepalen de doopouders welke maximaal 15 gasten door hen 
uitgenodigd worden. Zij leveren deze lijst met aanwezigen uiterlijk de donderdag 
vóór de dienst aan bij de reserveringscoördinator. Omdat dopen een zaak is van 
de gehele gemeente, worden de resterende plekken volgens de reguliere 
aanmeldprocedure beschikbaar gesteld.  

 Voor de volgende liturgische handelingen beschouwen we de predikant als een 
contactberoep, waarbij de 1,5 meter afstand niet gehouden kan worden: 

o Dopen 
o Huwelijksinzegening 
o Ziekenzalving 

 Dat wat verder geldt voor ‘gewone’ kerkdiensten (zie kerkdiensten), geldt ook 
voor deze bijzondere diensten. 

 

3.3 Pastorale en diaconale zorg 
Voor pastorale en diaconale zorg geldt: 

 Bezoekwerk aan huis (onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad) bij 
mensen van 70 jaar en ouder en kwetsbare mensen enkel met wederzijds 
goedvinden. 

 Voor telefonisch pastoraal contact rondom de dienst is het Gespreks- en 
gebedsteam weer actief. Daarnaast is Annemarie Horst hiervoor als bezoekzuster 
benoemd. 
 

3.4 Alle andere bijeenkomsten en activiteiten 
Waar het gaat om fysieke ontmoetingen zoals vergaderingen is het mogelijk die in 
het kerkgebouw  en het Marehuis te houden, omdat daar de maatregelen 
genoemd in het gebruiksplan rond hygiëne gelden. Als het om vormen van 
groepswerk gaat, kan het kerkgebouw en Marehuis ook daarvoor ingezet worden. 
Daarnaast is het mogelijk dit soort activiteiten in de buitenruimte te organiseren.  
 
Voor alle huurders van het kerkgebouw geldt het gebruiksplan. 
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De volgende voorschriften gelden: 
I. Vooraf reserveren (inclusief datum, tijdstip start en tijdstip einde, doel, 

aantal personen, gewenste zaal) bij de beheerder via 
(info@hooglandsekerk.com). Uitsluitend per e-mail en minimaal een week 
voor aanvang van de activiteit. 

II. Bijeenkomsten en activiteiten kunnen plaatsvinden na toestemming (per 
mail) van de beheerder. De beheerder heeft daarin een beslissende stem 
(of de ruimte al dan niet gebruikt kan worden). 

III. De beheerder reageert uiterlijk binnen 5 werkdagen op aanvragen. 
IV. De aanvrager van de reservering treedt op als coördinator.  
V. Schoonmaken na gebruik door de gebruikers zelf, conform de geldende 

richtlijnen uit het Reinigingsplan; de coördinator is eindverantwoordelijk 
voor schoonmaak van de gebruikte ruimte(n).  

VI. De schoonmaak aftekenen op daarvoor aanwezige lijst. 
VII. Alle voorgaande en volgende voorschriften uit dit gebruiksplan volgen en 

opvolgen.  
i. De maximale aantallen per ruimte worden niet overschreden (zie 

hieronder). 
ii. Niet schuiven met stoelen en/of tafels. In elke zaal is er een vaste 

opstelling met tafels en stoelen, waarbij rekening is gehouden met 
het hanteren van 1,5 meter afstand. 

iii. De Marekerk wordt voor activiteiten met kleine groepen niet 
verwarmd (vanwege de hoge stookkosten). 

 
 

 Houdt altijd 1,5 meter afstand tussen volwassenen en tussen jongeren van 12 
t/m 18 jaar en volwassenen. 

 
Bijeenkomsten in de open lucht 

 Benut de beperkte mogelijkheden voor bijeenkomsten in de open lucht:  
 
Bijeenkomsten in Marehuis/-kerk 

 Voor bijeenkomsten en activiteiten gelden de volgende prioriteiten: 
1. Vanouds reguliere gebruikelijke activiteiten die (doorgaans) op vaste 

momenten in de week plaatsvinden, zoals catechese, jeugdwerk, 
vergaderingen etc.  
Verzoeken voor ruimtegebruik in het najaar dienen vóór 1 september  
bij de beheerder aangevraagd te zijn en schriftelijk toegestemd te zijn.  

2. Overige activiteiten die vanouds bij gemeenteleden thuis plaatsvinden. 
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4. Gebruik Marekerk en Marehuis 

4.1 Maximaal aantal aanwezigen per ruimte  
 
Het totaal aantal aanwezigen in Marekerk en -huis zijn vastgesteld op basis van de 
haalbaarheid van de 1,5 meter afstandsnorm voor volwassenen. De volgende maximale 
aantallen gebruikers zijn tijdens de zondagse kerkdiensten toegestaan in de volgende 
ruimtes van de Marekerk: 

 Dit is bij de entreés van deze diverse ruimtes ook zichtbaar gemaakt: 
o Portaal Marekerk: 1 persoon of meerdere mensen uit  maximaal 1 

huis(gezin); 
o Kerkzaal Marekerk: 120 personen (inclusief medewerkers eredienst) met 

1,5 meter afstand tussen 12+ van ander huis(gezin); 
o In keuken Marekerk & Marehuis: 1 persoon of meerdere mensen uit  

maximaal 1 huis(gezin); 
o Toiletgroep onder het orgel in het Marehuis: maximaal 1 persoon tegelijk 

per heren-/damestoiletgroep; 
o Consistorie Marekerk: 3 personen; 
o Benedenzaal begane grond Marehuis: 10 personen met 1,5 meter afstand. 

Voor kinderen geldt de 1,5m afstandsregel niet; voor kinderen/jongeren 
t/m 18 jaar wordt dit aantal op maximaal 20 gesteld. 

o 1e verdieping Marehuis: 10 personen met 1,5 meter afstand. Voor 
kinderen/jongeren t/m 18 jaar wordt dit aantal op maximaal 20 gesteld.  

o De 2e verdieping van het Marehuis: 10 personen met 1,5 meter afstand. 
Voor kinderen/jongeren t/m 18 jaar wordt dit aantal op maximaal 20 
gesteld.; 

o De zolder van het Marehuis: is niet geschikt voor ontmoetingen 
volwassenen. Voor kinderen/jongeren is maximum 15 personen. 
 

 De volgende ruimtes zijn tot nader order buiten gebruik enkel de beheerder of 
koster heeft hier toegang toe: 

o Toiletten in keuken en consistorie; 
o Het Stookhok inclusief gang ernaartoe; 

4.2 Instructies vanwege het online meevieren en 
afwezigheid gemeentezang 

 Gastpredikanten op tijd (uiterlijk 9.40 en 16.40 uur gereed in de kerk). 
 Beperkt gebruik maken van extra beeldmateriaal tot nieuwe apparatuur 

geïnstalleerd is. 
 Diensten kort en bondig houden (m.n. voor ochtenddienst). 
 Draaiboek voor de (bijzondere) dienst maken, zodat de cameramensen weten 

wat er staat te gebeuren. 
 Mensen komen mogelijk in beeld, dit wordt gemeld bij de entree en in 

bevestigingsmail. 
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5. Reinigingsplan 
Conform PKN-protocol en advies van de PGL wordt in dit reinigingsplan afzonderlijke 
aandacht aan hygiëne en veiligheid besteed.  

 De koster stuurt de schoonmaakploeg na kerkdiensten aan. 
 De aanvrager/coördinator is voor overige kerkelijke activiteiten 

eindverantwoordelijk, zoals hierboven beschreven zie bij ‘Alle andere 
bijeenkomsten en activiteiten’ 

 

5.1 Reinigingsplan kerkdiensten 
Het reinigingsplan voor het Marekerk en Marehuis bij kerkdiensten is als volgt: 
Ruimte Frequentie Door wie Opmerking 
Kerkzaal (inclusief 
portaal, consistorie, 
keuken bij 
consistorie, etc.) 

Aansluitend op elke 
dienst 

Coördinatoren  Conform 
schoonmaakinstruct
ie  

Toiletgroep (onder 
orgel) 

Aansluitend op elke 
dienst 

Coördinatoren  Conform 
schoonmaakinstruct
ie 

Orgel Variabel (voor én na 
invaldienst 
invalorganist) 

Organist Conform 
schoonmaakinstruct
ie 

Benedenzaal begane 
grond Marehuis 

Aansluitend op elke 
kindernevendienst 

Leiding 
kindernevendien
st 

Conform 
schoonmaakinstruct
ie 

1e verdieping 
Marehuis 

Aansluitend op elke 
kindernevendienst 

Leiding 
kindernevendien
st  
 

Conform 
schoonmaakinstruct
ie 

De ruimtes die tot 
nader order buiten 
gebruik zijn: 

 Toiletten in 
keuken en 
consistorie; 
Het stookhok 
inclusief gang 
er naartoe. 

Maandelijks Beheerder Deze ruimtes zijn 
niet toegankelijk. 

 
 
 

5.2 Reinigingsplan overige kerkelijke activiteiten 
 
Het reinigingsplan voor Marekerk en Marehuis bij overige kerkelijke activiteiten is als 
volgt: 
Ruimte Frequentie Door wie Opmerking 
Kerkzaal (inclusief Aansluitend Aanvrager/coördinator  Conform 
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portaal) op elke 
activiteit 

schoonmaakinstructie  

Keuken bij 
consistorie 

Aansluitend 
op elke 
activiteit 

Aanvrager/coördinator  Conform 
schoonmaakinstructie  

Consistorie   Buiten gebruik voor 
overige kerkelijke 
activiteiten 

Toiletgroep (onder 
orgel) 

Aansluitend 
op elke 
activiteit 

Aanvrager/coördinator  Conform 
schoonmaakinstructie 

Orgel   Buiten gebruik voor 
overige kerkelijke 
activiteiten 

Benedenzaal begane 
grond Marehuis 

Aansluitend 
op elke 
activiteit 

Aanvrager/coördinator  Conform 
schoonmaakinstructie 

1e, 2e verdieping en 
zolder Marehuis 
(inclusief 
trappenhuis en toilet) 

Aansluitend 
op elke 
activiteit 

Aanvrager/coördinator  Conform 
schoonmaakinstructie 

De ruimtes die tot 
nader order buiten 
gebruik zijn: 

 Toilet in 
keuken 

 Consistorie 
(inclusief 
toilet); 
Het Stookhok 
inclusief gang 
er naartoe. 

Maandelijks Beheerder Deze ruimtes zijn niet 
toegankelijk.. 
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5.3 Schoonmaakinstructie 
 
De volgende schoonmaakwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden na kerkdiensten 
en de andere activiteiten. 
 
Na afloop van de kerkdienst/activiteit worden de gebruikte stoelen en tafels gereinigd 
met beschikbaar gestelde schoonmaakmiddelen. Tevens worden de microfoons 
gereinigd. Indien het toilet gebruikt is, wordt deze ook schoongemaakt door de 
vrijwilligers van dienst. 
  
Instructie schoonmaak toilet: schoonmaken van deurklinken, wastafel en toiletbril. 
 
De kerkzaal wordt voor en na afloop van de dienst goed geventileerd. De gebruikte zalen 
voor activiteiten worden tijdens  en na de activiteit goed geventileerd en ramen worden 
vervolgens gesloten.  
 
De gebruikte ruimtes in het Marehuis (inclusief trappenhuis en toilet) worden na afloop 
van de activiteit schoongemaakt met beschikbaar gestelde reinigingsmiddelen 
(allesreiniger). De tafels, stoelen, deurklinken, trapleuning en (gebruikt) toilet dienen 
gereinigd te worden.  
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Bijlage 1: Overzicht uitvoerenden taken kerk in coronatijd 
 
Hieronder staan per vaste functie bij de kerkdiensten de roostermakers vermeld en de 
diverse uitvoerenden van taken van onze kerk in coronatijd. De roostermakers leveren 
de roosters + eventuele laatste wijzigingen aan bij de uitvoerend scriba, zodat er een 
totaalrooster per dienst komt:  

 Reserveringscoördinator aanmeldingen (Erica Bos) 
 Pool met coördinatoren: minimaal 3 nodig per dienst (zie lijst, rooster door 

Marijke Maaskant); 
 Koster (rooster door Jan Pieter) 
 Technici voor geluid en livestream (rooster door Gert) 
 Zangteam (rooster door Wilma) 
 KND-team (rooster Henriëtte de Jong) 
 Reservering kerkelijke activiteiten: beheerder Peter en/of Gert. 
 Aanmeldtool meevieren.nl/marekerkleiden: Arjan 
 Gebruiksplan: moderamen 
 Corona-coördinator Marekerk tbv afstemming PGL: coronateam (Gert Dronkers, 

Bert Verweij, Ton Jacobs, Marijke Maaskant en Herman ten Hove 
(=aanspreekpunt)) 

 


