Gebruiksplan kerk met 30 en 100 personen
Maatregelen om samen kerk te kunnen zijn in Corona3jd, uitgaande van het
protocol zoals dat door de PKN is opgesteld en het overleg dat wij gehad
hebben.

Maximaal aantal personen dat vanaf 1 juli in de kerkzaal plaats kan nemen is
ongeveer 76 uitgaande van 4 personen per rij stoelen.
De eredienst:

Kerkbezoek.
Het bezoeken van de ochtend en avonddienst gaat op uitnodiging gebeuren.
Dit is een verplich3ng zodat we van tevoren weten hoeveel kerkgangers er
komen en ook hun namen bekend zijn. Het uitnodigen gebeurt per wijk en
zal door het versturen van een email gedaan worden. De mensen die geen
mail hebben zullen telefonisch benaderd moeten worden. Als men aangeeD
om te komen naar de dienst, dient men ook het aantal personen waarmee
men komt aan te geven.
De mensen krijgen dan een beves3ging dat ze welkom zijn.
Als iemand klachten heeD zoals koorts, verkoudheid of hoesten moet deze
persoon, samen met zijn huisgenoten thuis blijven.
We gaan ervanuit dat iedereen hierin zijn verantwoording neemt en hier
serieus mee om gaat.

Coördinatoren.
Per dienst zijn er 2 coördinatoren, die onderdeel zijn van een groep van 12
personen, die de mensen naar de beschikbare plaatsen leiden. 1 persoon
staat voor in de kerkzaal bij het podium en de ander staat bij de
toegangsdeur van de zaal en leidt de mensen naar binnen en geleid hen naar
de persoon voor in de kerk. De rijen worden zoveel mogelijk vanaf het
podium naar achteren opgevuld zodat met niet door de kerk gaat zoeken
naar een plaats. (denk aan de 1.5 meter).

Welkom heten.
Per dienst zijn er 2 mensen vanuit de wijkteams die welkom heten. 1 staat
buiten bij de deur en vraagt naar de gezondheid (mensen met corona-

gerelateerde klachten mogen de dienst niet bezoeken). De andere welkomheter heet de mensen welkom bij de deur naar de kerkzaal. Eén van deze
welkom-heters zal het aantal bezoekers tellen met een klikker.

Looproute.
Vanaf de buitendeuren aan de zijde van de pastorie is een looproute
aangegeven naar de kerkzaal. Het is de bedoeling dat de kerkgangers van
buiten rechtstreeks door lopen de kerkzaal in, met inachtneming van de 1.5
meter afstand.
Deze ingang is de enige ingang die gebruikt wordt en ook voor het verlaten
van de kerk maken we hier gebruik van.
De belijning op de grond in de hal en de kerkzaal is duidelijk en geeD de 1.5
meter afstand goed aan.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om in de hal van de kerk te blijven
praten of staan, dit in verband met ophoping van mensen en de 1.5 meter
regel die dan in het gedrang komt. Volg in de zaal de aanwijzingen van de
coördinatoren op, zij wijzen u de weg.
Jassen en hoofddeksels dienen de kerkgangers mee de zaal in te nemen en
over de stoel te hangen of aan te houden.
Het gebruik van de toileQen is in het uiterste geval mogelijk, maar liever niet.
Desinfecteren:
Bij binnenkomst zal er zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde naast
de looproute een tafel staan met desinfecterende middelen en 3ssues.
Bij de toileQen zal ook desinfecterende handgel staan om de handen te
ontsmeQen, in geval er toch toiletbezoek noodzakelijk was.

Oppasdienst en kindernevendienst.
Er is besloten om vooralsnog geen oppasdienst en kindernevendienst te
faciliteren. Dit om zo min mogelijk mensen door de kerkzalen te laten lopen.
Voor de kindernevendienst komt er nog het probleem bij dat de kinderen de
rijen in de kerk niet uit kunnen i.v.m. de 1.5 meter regeling.
Wellicht is het mogelijk om op een later 3jds3p te kijken of dit wel mogelijk
is.
Zingen.

Tijdens de kerkdienst zal er niet gezongen worden. Dit is een te groot risico
omdat er niet voldoende duidelijkheid is hoe besmeQelijk zingen is. Hierin
nemen wij als kerk onze verantwoordelijkheid. Vanuit de PKN wordt het
zingen ook afgeraden.
Onze organisten zijn beschikbaar om hun medewerking te verlenen aan de
dienst. Orgelspel kan natuurlijk al3jd. Het zingen van een aantal mensen
voorin de kerk op het podium willen we voorlopig niet laten plaatsvinden.
Dit om de gemeenteleden duidelijk aan te geven dat er niet gezongen wordt.

Verlaten van de kerkzaal.
Het verlaten van de kerkzaal gebeurt in omgekeerde volgorde, dat wil zeggen
de rij die het dichtst bij de uitgang zit mag als 1e de kerk verlaten.
Het is van het allergrootste belang dat we elkaar de ruimte gunnen (1.5
meter) om de kerkzaal te verlaten. De coördinatoren zullen aangeven in
welke volgorde de rijen aan de beurt zijn.
Met de aUondigingen aan het begin van de dienst zal gevraagd worden aan
de mensen om na aﬂoop van de dienst te blijven ziQen, zodat de
coördinatoren de gelegenheid krijgen op hun plek te gaan staan om
aanwijzingen te geven.
Het verlaten van de kerk gaat via dezelfde deuren als waar we door naar
binnen zijn gegaan (aan de zijde van de pastorie).
Voor alle duidelijkheid: er is geen koﬃedrinken en ook geen mogelijkheid om
elkaar na de dienst te ontmoeten in de hal van de kerk.
Ook bij het verlaten van de kerk staan de tafels met desinfecterende
middelen aan beide zijden en kan men hier gebruik van maken. Om het
verlaten van de kerk zo soepel mogelijk te laten verlopen dient u het
kerkplein vrij te houden zodat iedereen door kan lopen, denk aan de 1.5
meter.

Collecteren.
Bij de uitgang van de kerk staan zowel links als rechts tafels met de collecte
zakken voor de betreﬀende collectes. U kunt hier ook de Givt collecte app
gebruiken. Voor de 1e collecte de lichtpaarse collectezakken en voor de 2e
collecte de donkerpaarse collectezakken.
De afstand tussen de collectezakken is ruim, om een goede doorstroming te
bevorderen. Ook hierbij geldt: houd afstand.

Ambtsdragers.
De ambtsdragers en dominee komen vanuit de kerkenraadskamer via de
normale route naar voren gelopen. De dominee gaat meteen op het podium
achter de tafel ziQen/staan. Het gebruik van de preekstoel is niet gewenst
i.v.m. ontsmeQen van de statenbijbel. De ouderling van dienst zal de
aUondigingen doen via de vaste microfoon op het podium.
Elke zondag zal gevraagd worden om de regels in acht te nemen en de
aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen. Ouderlingen en diakenen
ziQen op de voorste rij aan de rechterkant. Deze rij is geheel gereserveerd
i.v.m. 1.5 meter regeling.
Na aﬂoop van de dienst lopen de ouderlingen en de dominee naar de
kerkenraadskamer en de diakenen van dienst zullen, als zij de coördinatoren
zijn, de mensen aanwijzingen geven hoe de kerk te verlaten.

Desinfecteren.
Na aﬂoop van de dienst als alle kerkgangers de kerk verlaten hebben zal een
team van 4 personen onder leiding van de koster het kerkgebouw
desinfecteren. De stoelen in de kerkzaal, het podium met de tafel en
microfoons, de deurgrepen, de hal van de kerk, de kerkenraadskamer, de
toileQen en de keuken.
De kerkzaal wordt in 3 gedeeltes verdeeld : linker gedeelte/ rechtergedeelte/
het podium achter en voor in de kerkzaal.
Van de stoelen worden de rugleuning voor- en achterkant, zi_ng en
armleuning gedesinfecteerd. Ook van de rijen die niet gebruikt worden
wordt de rugleuning schoongemaakt.
Degene die het podium achter doet maakt ook het podium voor schoon,
denk hierbij aan de lessenaar, de microfoon en de stoel van de dominee.
Degene die de linkerzijde doet maakt ook de kerkenraadskamer schoon.
De koster coördineert de schoonmaak en draagt zorg voor het schoonmaken
van de hal, toileQen en keuken.
De ruimten in de kerk die niet gebruikt worden dienen afgesloten te zijn,
zodat deze niet schoongemaakt hoeven te worden.
Voor de schoonmaak en het desinfecteren zullen ruim voldoende materialen
aanwezig zijn, denk aan desinfecterende spray, wegwerpdoekjes,
handschoenen etc.

Rouw - en trouwdiensten.
Voor rouw - en trouwdiensten gelden dezelfde maatregelen. Dat wil zeggen
dat we, als kerk, ook van tevoren moeten weten hoeveel en welke personen
er komen. Ook dan geldt het maximum aantal van 30 personen in juni en
vanaf juli kunnen er 76 personen in de kerkzaal.
Dezelfde looproutes worden gebruikt. Ook dan zal er iemand welkom
moeten heten en naar de gezondheid informeren.
Bij het binnengaan van de kerkzaal zullen de mensen naar hun plaats worden
geleid door een coördinator.
De richtlijnen zoals die in dit gebruiksplan staan zullen opgevolgd moeten
worden.
Voor wat betreD rouw - en trouwdiensten van buiten onze gemeente (de
kerk en zalen worden dan gehuurd), is de huurder/gebruiker
verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen uit dit gebruiksplan.

Doop- en avondmaaldienst.
Het is mogelijk om een doopdienst te houden. Hiervoor kan een verlengde
arm met doopschelp gebruikt worden. Verder gelden de regels net als in een
“reguliere” dienst.
De viering van het avondmaal zal nog wel een uitdaging worden. Er is dan
hooguit plaats voor 2 wijken (ochtend en avond dienst). Is er in de
avonddienst een tafelviering? Het zal extra aandacht vergen om de mensen
3jdens het lopen 1.5 meter afstand te laten houden. En zo zijn er nog wel
een aantal bijkomende uitdagingen. Het is, denken wij, goed om daarover in
de kerkenraad van gedachten te wisselen.

Wij denken met dit gebruiksplan een goed doordacht plan klaar te hebben,
om op een veilige en verantwoorde manier in de kerk samen te kunnen
komen.
Er zijn vast nog dingen die beter of handiger kunnen. Daarom lijkt het ons
ook een goed idee om de laatste 2 zondagen van juni (21 en 28 juni) met in
totaal 30 personen de diensten te houden.
We kunnen dan in de prak3jk testen hoe één en ander loopt.

Met vriendelijk groet,
Petra Boiten-S3enstra
Anneke de Boer
Anne Hazenberg
Kees Geluk

