Richtlijn kerkdiensten vanaf 12 juli 2020
Inleiding
Voor kerkdiensten geldt vanaf 1 juli geen maximaal aantal bezoekers meer, zolang er onderling 1,5
meter afstand wordt bewaard. Deze afstand geldt niet voor gezinnen onderling en kinderen tot 18 jaar.
Wel gelden hierbij een aantal harde randvoorwaarden, te weten een uitnodigingsbeleid, registratie en
een gezondheidscheck bij binnenkomst.
Deze zijn bedoeld om het risico op eventuele besmetting en verspreiding van Covid19 te
minimaliseren. De inhoud van deze richtlijn is mede gebaseerd op het coronaprotocol van de
Christelijke Gereformeerde Kerken.
Algemene regel
De algemene RIVM-richtlijnen zijn van toepassing: Blijft thuis bij klachten (en laat u testen). Indien
een gezinslid benauwd is en/of koorts heeft dan moeten ook de huisgenoten thuisblijven.
Het RIVM-advies, dat mensen uit de risicogroepen (m.n. ouderen boven de 70 jaar) beter geen
kerkdiensten kunnen bezoeken, is per 1 juli ook ingetrokken.
Uitnodigingsbeleid
Vanwege de grootte van de gemeente wordt met een rooster gewerkt voor het bezoeken van de
kerkdiensten. Hiertoe worden de leden (in alfabetische volgorde) ingedeeld in groepen van ca. 220
personen. Dit is gebaseerd op telkens één bank leeg houden en 50% vulling van de banken in de
zijschepen en het middenschip.
In het kerkblad wordt telkens de groepsindeling voor de komende zondagen vermeld.
Toelichting:
U bent volgens rooster aan de beurt om de kerkdienst bij te wonen. Er kunnen zich, naar dat u bent
uitgenodigd, twee situaties zich voordoen:
Situatie 1:
U hebt geen klachten die aanleiding geven om thuis te blijven en u gaat (met uw gezinsleden) naar de
kerkdienst.
Situatie 2:
U komt niet of met een kleiner aantal gezinsleden naar de kerk.
Dan kan u iemand anders uw vrijgekomen plaats(en) laten innemen. Hiertoe informeert u zelf familie
of kennissen uit een andere roostergroep.
Bij binnenkomst informeren zij hierover de deurwachter (in verband met de registratie)
Gezondheidscheck bij ingang
Bij de ingang zullen de deurwachten een controlevraag stellen of u (en uw gezin) klachtenvrij bent.
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Maatregelen tijdens kerkdiensten
Tijdens de kerkdienst houden we ons aan de ‘anderhalve meter afstand’ en aanvullende afspraken in
het kader van hygiëne.
Parkeren auto’s en fietsenstalling
Het parkeerterrein biedt voldoende ruimte om de anderhalve meter afstand onderling te bewaren.
Tussen twee geparkeerde auto’s wordt een parkeervak leeg gelaten.
Alleen de fietsenstalling naast de kerk, aan consistorie zijde is geopend. Deze stalling heeft een in- en
uitgang zodat eenrichtingsverkeer mogelijk is.
Entree kerkgebouw
Alleen de hoofdingang van de kerk aan de Voordijk is geopend (vanaf 30 minuten voor aanvang
dienst). Via deze ingang loopt u door naar de kerkzaal.
Uitgang kerkgebouw
Na de dienst is ook de trap naar beneden en de uitgang naar het parkeerterrein open. Dit om de
doorstroming te bevorderen.
Voorkom groepsvorming op het plein na het verlaten van de kerkdienst.
Aanvullende hygiënemaatregelen
• De garderobe is afgesloten. Jassen worden meegenomen in de kerkzaal
• Bij de ingang staat desinfectiemiddel.
• Toiletgebruik voor de kerkdienst is niet toegestaan, alleen in uiterst geval tijdens de kerkdienst.
Bij het toilet staat ook desinfectiemiddel.
Looproute en zitplaatsen
• In deze periode zijn er geen vaste zitplaatsen. De kerk wordt vanaf de voorste banken naar achter
gevuld, de koster geeft hiervoor aanwijzingen.
• Er is telkens één tussenliggende bank afgesloten.
• Gezinnen kunnen bij elkaar zitten.
• Voor anderen geldt een afstand van 1,5 meter.
• De kerkzaal wordt verlaten via de looproute aan de muurzijde voor de zijschepen en de
middenpaden voor het middenschip.
• Het verlaten van de kerk gebeurt bank voor bank, te beginnen met de achterste banken.
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