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Gebruiksplan kerkdiensten en andere kerkelijke
bijeenkomsten NoorderLichtgemeente Zeist
NOOT VOORAF Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten.
Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Dit gebruiksplan
kan worden bijgesteld. Het is van belang dat wij de maatregelen vanuit de overheid blijven volgen.
De richtlijnen van de Protestantse Kerk worden daar voortdurend op aangepast.

NoorderLichtgemeente in Coronatijd
De NoorderLichtgemeente organiseert vanaf 14 juni haar eerste viering waarbij een selecte groep
gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Er wordt gewerkt met een reserveringsprogramma
“Eventbrite”. Uitgangspunt is nog steeds dat gemeenteleden de viering vanuit thuis ook kunnen
beleven.
De inschrijving is bereikbaar via een link vanaf de website en vanuit de nieuwsbrief en sluit zaterdag
20.00 uur.
Alle ingeschreven personen krijgen voorafgaand aan de viering een bevestiging van inschrijving
waarin in ieder geval genoemd wordt:
•
•
•
•
•
•

Dat de mailadressen 3 weken bewaard blijven en ter beschikking kunnen worden gesteld aan
de GGD tbv contactonderzoek
Dat alle van tevoren ingeschreven bezoekers thuis moeten blijven als er sprake is van (lichte)
verhoging en/of verkoudheidsklachten.
Dat toiletbezoek zoveel mogelijk thuis moet geschieden.
Dat er in de kerk ten alle tijden minimaal 1.5 meter afstand tot elkaar gehouden moet
worden.
Dat er handenalcohol klaar staat en gebruik ervan aanbevolen wordt.
Dat de koster van dienst de plaats wijst en zijn/haar aanwijzingen altijd opgevolgd moet
worden.

Binnenkomst gebeurt via de linker zijingang, bij vertrek worden de grote hoofddeuren van de
kerkzaal gebruikt. Alleen de banken met een even getal zijn beschikbaar.
De kerngroep die zich bezighoudt met de uitvoering en bijstelling van dit gebruiksplan evalueert met
elkaar de werkwijze en lost met elkaar mogelijke knelpunten op.
Collecteren gebeurt via de GIVT app of met bakken die bij de uitgang klaarstaan. Wij gaan werken
met twee collectes ipv 3. 1e is diaconaat en plaatselijk gemeente, 2e is de collecte met een bijzondere
bestemming.
De kerkzaal wordt voor elke viering schoongemaakt.

Koffie na de viering
De werkgroep merkt op dat de binnenkomst, de viering zelf en het vertrek uitermate ordelijk
verloopt. Zodra men weer buiten de kerk is zien wij dat de 1.5 meter afstand moeilijker te handhaven
is. Om die reden is het samen koffie drinken na de viering nog niet mogelijk. De 1.5 meter afstand
kan niet voldoende gewaarborgd worden.
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Zingen in de kerk, augustus
Er is in juli een richtlijn over het zingen in de kerk verschenen. De werkgroep die dit protocol up to
date houdt heeft gekeken naar de richtlijnen van de KPN en wat die betekenen voor de NoorderLicht
Gemeente. De richtlijnen zijn…
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weermogelijk/?gclid=CjwKCAjw0_T4BRBlEiwAwoEiATe0LD4E0SlYPHPvrdLJ7KmL_QixJyZPKnEMuNck9nkyNVk0bPZMxoCs0AQAvD_BwE
Met het kerkgebouw van de NoorderLichtgemeente volgt uit de berekening dat er in theorie
mogelijkheid is voor zingen in de kerk bij vieringen voor 120 personen. De werkgroep heeft met
elkaar besproken dat wij onze inschrijving zo maken dat we niet meer dan 100 personen bij de
viering aanwezig kunnen zijn.
Wij tellen hierbij ook mee:
-

Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Organist

Hierbij blijft de NoorderLicht Gemeente dus ruim binnen de norm.

Heilig avondmaal
De viering van de tafel van de Heer verloopt anders dan we gewend zijn: we vermijden persoonlijke
aanraking.
Op de kleine tafels staan brood en bekertjes vooraf al afgedekt klaar, tijdens/na de collecte dragen
enkelen de kan en een schaal met brood naar voren, van achter uit de kerk.
Verdere bijzonderheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De vredegroet gebeurt op afstand.
Achter de tafel houden dominee, ouderling, diaken en eventueel organist, afstand. Aanreiken
van brood en beker gebeurt met een dienblad.
Degenen die rond de tafel dienen hebben daarbij schone witte katoenen handschoenen aan.
De avondmaalsgangers komen zelf naar voren, op uitnodiging van een ouderling. In de
looproute worden kruisende sporen vermeden.
Wie niet zelf naar voren kan komen wordt bezocht door voorganger en diaken, die brood en
beker aanreiken.
Het brood ligt klaar en wordt niet uitgereikt. Naast of achter de tafel staat een ambtsdrager
die de woorden bij het delen zegt: brood/de beker van het koninkrijk, of : lichaam/bloed van
Christus.
De wijn en vruchtensap staan klaar in kleine glaasjes. Op een aparte tafel kunnen mensen
hun lege glaasje terugzetten.
De ouderling van dienst en de secundus noden de aanwezigen en bewaken de onderlinge
afstand van 1.5 meter. Let op de looproutes! Wacht met middenvak totdat echt de zijkanten
echt klaar zijn. Vooraf weer doorspreken met ouderlingen van dienst.
Als iedereen geweest is dekken diakenen de schalen en glaasjes die niet gebruikt zijn af.
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Brengen en halen naar en van de kerkvieringen
Meerijden gebeurt op eigen verzoek, eigen risico en met individuele afstemming tussen
betrokkenen. Wij adviseren:
•
•
•

Behoud zoveel mogelijk de 1.5 meter afstand tot elkaar
Volg de richtlijnen van het openbaar vervoer (OV), dus gebruik tijdens de rit een mondkapje.
Zijn er Corona gerelateerde klachten dan dient men thuis te blijven.

(her)bevestiging
Bij de bevestiging van ambtsdragers maken we onderscheid tussen herbevestiging, en eerste
bevestiging. Bij een herbevestiging beperkt de predikant zich tot een woord van zegen, en gebed. Bij
een eerste bevestiging vindt handoplegging plaats. In beide gevallen vervalt het geven van een hand.
Ook anderen die de bevestigde ambtsdragers willen groeten, zegen en geluk wensen doen dit met
inachtneming van ruime afstand.

De coördinatoren, kosters
De coördinatoren zien toe op de maatregelen die getroffen zijn. Zij geven aan waar mensen wel/niet
mogen zitten of lopen. De kosters hebben rode hesjes zodat zij duidelijk herkenbaar zijn. Let op: er
dient bij de ingang van de kerk één persoon (coördinator) te staan die mensen begroet en vraagt
naar de gezondheid. Mensen met corona gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken.
Daarnaast is het van belang dat de coördinatoren ook duidelijk aangeven hoe een en ander werkt bij
de garderobe: bij de NoorderLichtgemeente maken we geen gebruik van de garderobe, de jassen
gaan mee de kerkzaal in.

Ouderling van Dienst
Bij het verlaten van de kerkzaal neemt de ouderling van dienst de regie (iedereen wacht zittend
instructies) en de koster noodt per rij de mensen om de zaal volgens de looproutes te verlaten.
Opkomst is vanuit de consistorieruimte, vertrek is voor de gemeente uit door de grote kerkdeuren.

Reinigingsplan
Voor en na de viering wordt de kerkzaal gereinigd. De keuken wordt niet gebruikt, maar wordt
geregeld schoon gemaakt.
Bij binnenkomst in de kerkelijke ruimtes staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te
ontsmetten.
Deelnemers aan bijeenkomsten beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk.
De kerkzaal wordt voor elke viering gereinigd, toiletten worden na elke viering gereinigd.

De kerkzaal
Er zijn looproutes, en voor elke ruimte is van tevoren bepaald (en ter plaatse aangegeven) wat de
maximale bezettingsgraad van de ruimte is. De NoorderLichtgemeente heeft dit onderzocht en houdt
zich aan het maximum van 100 mensen voor de kerkzaal.
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Het is verplicht om in het gebruiksplan voorschriften op te nemen over hoe om te gaan met de
kwetsbare groep mensen van 70 jaar en ouder.
Besteed in het gebruiksplan afzonderlijke aandacht aan hygiëne en veiligheid: stel een reinigingsplan
op voor het kerkgebouw en de nevenruimtes (door wie, hoe vaak). Bijzondere aandacht is
noodzakelijk voor keukens en sanitaire voorzieningen. Wat betreft het reinigen van het
kerkgebouw/de kerkzaal is het belangrijk dat wordt vastgelegd hoe de kerkzaal wordt gereinigd.

Verhuur en gebruik zalen
Verhuur is toegestaan. Elke partij die wenst te huren moet zich aan de dan geldende regels van de
RIVM houden. De meest logische richtlijn is die van de koninklijke horeca Nederland.
Voor elke ruimte is van tevoren bepaald (en ter plaatse aangegeven) wat de maximale
bezettingsgraad van de ruimte is.

Nevendiensten
Nevendiensten, oppas ed horen bij de gemeente en komen volgens goed gebruik op het einde van de
viering bij de rest van de gemeente. Eenieder die in het gebouw aanwezig gaat zijn als participant telt
mee met de richtlijn van 100 en moet dus een ticket reserveren.

Gemeenteactiviteiten
Gemeenteactiviteiten buiten de diensten zijn maatwerk. Volg altijd de richtlijnen van de RIVM en
stem waar nodig af met bijvoorbeeld de koster/andere betrokkenen

5

Basisregels voor iedereen
De controle over het virus die we sinds maart hebben bereikt, moeten we met elkaar zien vast te
houden. Dit lukt alleen met de volgende basisregels die voor iedereen blijven gelden:
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Was vaak uw handen.
o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
o Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuiskomt, als u uw neus heeft gesnoten, en
natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
o Was daarna uw handen.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
o Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk,
ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren hoeven
geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van
hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
o Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.
Werk zoveel mogelijk thuis.
o Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.
o Mijd de spits.
Blijf in de buurt van huis. Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets.
Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan.
o Niet-medische mondkapjes worden geadviseerd in het in het openbaar vervoer,
omdat 1,5 meter afstand hier niet altijd mogelijk is en er geen check vooraf mogelijk
is. Hiermee beschermt u andere reizigers. Met ingang van 1 juni wordt het dragen
van een niet-medisch mondkapje verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.
o Niet-medische mondkapjes kunt u kopen of zelf maken.

Thuisblijven bij verkoudheidsklachten
•

•

Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en
ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen of laat ze bezorgen, zorg dat een
ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen
in Nederland gelden (zie boven). Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar
buiten.
Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid?
Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heeft u huisgenoten,
dan mogen zij ook niet naar buiten; alleen wie geen klachten heeft, mag even boodschappen
doen. Huisgenoten werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan
uitgezonderd; zij blijven thuis als zij zelf klachten met koorts en/of benauwdheid hebben. Als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.

6

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare
gezondheid (risicogroepen)
Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen nauwelijks
klachten, anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het wel duidelijk dat zij een
groter risico lopen heel ziek te worden van het coronavirus of zelfs te overlijden.
•

•
•

Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en
ouder en mensen met onderliggende aandoening. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees
extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven
en geen bezoek te ontvangen.
Beperk bezoek bij mensen met een kwetsbare gezondheid en houd u tijdens het bezoek aan
alle richtlijnen.
Een uitzondering geldt voor zelfstandig wonende ouderen die gering zelfredzaam zijn en een
zeer beperkt netwerk hebben. Om een sociaal isolement te voorkomen, kunnen hier 1 of 2
vaste personen worden aangewezen die hen met enige regelmaat blijven bezoeken. Ook bij
dit bezoek gelden de algemene gezondheidsadviezen, zoals 1,5 meter afstand houden. Als
deze vaste bezoekers verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, blijven zij
thuis.
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Posters in de kerk

Welkom bij de NoorderLichtgemeente!
Heeft u één van onderstaande klachten?

o
o
o
o
o
o

Neusverkoudheid
Loopneus
Niezen
Keelpijn
(Lichte) Hoest
Verhoging of Koorts
Óf

o Een zieke huisgenoot
Gelieve dan niet binnen te komen.
U kunt kerkdiensten thuis volgen via KerkOmroep
of YouTube. Op de website van de NoorderLicht
gemeente vindt u nadere informatie.
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Welkom bij de NoorderLichtgemeente!
i.v.m. het Coronavirus zijn er aangepaste
looproutes in het gebouw,
bij kerkdiensten graag gebruik maken van de
ingang onder de toren

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!
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Welkom bij de NoorderLichtgemeente!

Hygiëne
o
o
o
o
o

Handen wassen
Hoest of nies in elleboog
Gebruik papieren doekjes
Schud geen handen
Houd 1,5 meter afstand

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!
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Welkom bij de NoorderLichtgemeente!
i.v.m. het Coronavirus zijn er aangepaste
looproutes in het gebouw.

✓ Gebruik de ingang onder de toren
✓ Volg de aangegeven looproutes
✓ Houd zo veel mogelijk rechts aan
✓ Wacht op elkaar, voorkom
kruisend verkeer
✓ Rechts heeft voorrang
✓ Houd 1,5 meter afstand
✓ De coördinator helpt uw zitplaats
te vinden

✓ Uitgang via de centrale deur
achterin de kerk
Hartelijk dank voor uw begrip en
medewerking!
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