Gebruiksplan
Hervormde kerk Dirksland
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1. Inleiding
Medio mei ’20 heeft de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland, waar wij als
Hervormde Gemeente Dirksland toe behoren, een protocol opgesteld om gefaseerd het gebruik
van het kerkgebouw als plaats van samenkomst weer mogelijk te maken. De concrete invulling
van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten - zoals erediensten - hervat, moet er een
gebruiksplan worden opgesteld. Dit gebruiksplan is een lokale en op ons kerkgebouw
toegespitste praktische invulling. Het landelijke PKN-protocol biedt hiervoor een belangrijk
handvat, tegelijkertijd is het niet allesomvattend. Daarom is het gebruik van gezond verstand
van even groot belang. Daarnaast wordt van ieder verwacht dat een ieder verantwoording
neemt, allereerst ter bescherming van zichzelf maar ook tot de omgeving.
Het gebruiksplan is beschikbaar voor alle gemeenteleden en ligt ter inzage in de kerk. Het blijft
actief zolang het landelijke PKN-protocol dat voorschrijft. De meest recente versie is beschikbaar
via de website van de kerk of op te vragen bij de scriba.
Voor alle activiteiten geldt dat we de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand,
kwetsbare personen e.d. in acht nemen.
Kerkenraad Hervormde gemeente Dirksland, 27 juni 2020
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2. De eredienst
2.1.

Voor en na de eredienst

Bij iedere viering zijn 4 coördinatoren ingeroosterd, waarvan 3 door de scriba. De 4e betreft de
2e koster. Deze coördinatoren zien toe op naleven van de maatregelen die getroffen zijn, om
verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. De coördinatoren geven aan waar mensen
mogen zitten of lopen. Voorlopig levert de kerkenraad 3 van deze 4 coördinatoren.
Bij de ingang van de kerk worden de mensen begroet en informeert één coördinator naar de
gezondheid middels de volgende triage-vragen die op een bord voor de ingang van de kerk
staan:
Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen:
neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona
vastgesteld?
Als op één van deze vragen het antwoord ‘ja’ is, dan mag u de kerk niet bezoeken.

Bij de ingang van de kerk is een bord met daarop nadere informatie over de looproute en
zitplaatsen. In de hal van de kerk staat de 2e koster als coördinator. Die geeft aanwijzingen naar
welke zijde bezoekers naar binnen mogen. Dit in verband het krijgen van een gelijke verdeling in
de kerk. In de kerk staan aan beide zijden van de banken één coördinator. Die wijzen de
zitplaatsen aan. Jassen kunnen de bezoekers bij zich houden in de banken. De coördinatoren zijn
ook beschikbaar voor vragen.

2.2.

Wel/niet bezoeken van de kerk

Leden en gasten van onze gemeente kunnen de kerkdienst bezoeken, tenzij er op 1 van de
triage-vragen ‘ja’ is geantwoord. Daarnaast wordt kerkbezoek afgeraden voor mensen die
behoren tot een risicogroep met een ‘onderliggende aandoening’, zoals: een chronische
luchtweg-/longproblemen of chronische hartproblemen waarvoor men onder behandeling van
een specialist staat. Hierin moet elk lid een eigen afweging maken.
 Het aantal kerkgangers is met ingang van 1 juli maximaal 250 personen, waarbij
predikant, ambtelijke aanwezigheid, kosters, organist en overige musici niet behoeven
te worden meegerekend.
 Uitgaan van de norm van 1,5 m, is het maximale aantal zitplaatsen wat berekend is, ten
hoogste 88. Aan de hand van de ervaring vanuit de eerste diensten, kan dit nog wijzigen.
 De dienst op 5 juli betreft de viering van het Heilig Avondmaal. Hiervoor worden alleen
de gemeenteleden die recent belijdenis van het geloof hebben afgelegd, uitgenodigd.
 Met ingang van 12 juli worden er diensten gehouden met samenkomsten.
 Voor de morgendienst van 12 juli worden uitgenodigd de secties 1 en 2.
 De jeugddienst ’s-avonds is op een buitenlocatie, om reden dat meer bezoekers mogelijk
zijn.
 De morgendienst op 19 juli betreft de ‘Keigave Zomerdienst’. Ook deze zal op een
buitenlocatie worden gehouden.
 Voor de avonddienst van 19 juli, worden uitgenodigd de secties 3 en 4.
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2.3.

Het rooster tot en met 1 september, voor wat betreft de uitnodigingen, is verder als
volgt:
o 26 juli morgen sectie 5 en 6, avonds sectie 7 en 8.
o 2 augustus morgen sectie 9 en 10, avond 11 en 12.
o 9 augustus morgen sectie 13 en 14, avond sectie 1 en 2.
o 16 augustus morgen sectie 3 en 4, avond sectie 5 en 6.
o 23 augustus morgen sectie 7 en 8, avond sectie 9 en 10.
o 30 augustus morgen sectie 11 en 12, avond sectie 13 en 14.

Reserveringssysteem:














2.4

Het maximum aantal kerkgangers wat toegelaten kan worden is beperkt.
Daarom wordt gewerkt met een reserverings-/registratiesysteem.
Volgens rooster worden gemeenteleden uitgenodigd.
De uitnodiging wordt gedaan door sectie ouderling of ander lid van wijkteam.
Mededeling zal ook worden gedaan in Zondagsbrief en Zaaijer.
In eerstvolgend Gemeentecontact zal een overzicht worden opgenomen van de
secties met de straten die hiertoe behoren. Deze zijn overigens ook te vinden op
de website van de kerk.
Aanmelden kan op de wijze zoals wordt aangegeven. Dit kan per sectie
verschillend zijn.
Aanmelden kan in ieder geval tot de vrijdag voorafgaand aan de dienst tot 18:00.
Per sectie zijn 44 zitplaatsen beschikbaar.
Is sprake van over-inschrijving, dat worden de gemeenteleden die boventallig
zijn, als eerste toegelaten voor een volgende kerkdienst, waarvoor die sectie
wordt uitgenodigd. Gemeenteleden die oproepbaar voor piket op andere dienst,
moeten dit vooraf melden, zodat voor hen een plaats gereserveerd kan worden,
zodanig dat passeren in de banken niet nodig is.
Het aanvaarden van de uitnodiging gebeurt per e-mail of telefonisch aan de
sectie ouderling tenzij anders genoemd.
Aanmelding is met kennisgeving van het aantal personen en verklaring dat geen
sprake is van Corona gerelateerde klachten.

Aankomst kerkgebouw:









Alleen de hoofdingang wordt gebruikt voor binnenkomst.
Bezoekers komen het kerkterrein op via de Voorstraat en lopen rechtdoor naar de
voorzijde van de kerk.
Aan de voor- en zijkant (zijde Zomerstraat) worden markeringen aangebracht, ten
behoeve van de 1,5 m afstand.
Door de ingang van één zijde te benaderen, in dit geval Voorstraat, is er meer overzicht
en betere doorstroming.
Bij de ingang staat een coördinator en eventueel sectie-ouderling.
De coördinator beschikken over de registratielijst met gemeenteleden die zijn
aangemeld. Coördinatoren zijn allereerst kerkenraadsleden en kosters, die aanwezig
zijn overeenkomstig een daarvoor opgesteld rooster. Indien nodig zullen gemeenteleden
worden gevraagd.
De coördinator controleert of gemeentelid is geregistreerd en vraagt nogmaals of er
sprake is van Corona-gerelateerde klachten.
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2.5

De coördinator verwijst de gemeenteleden naar binnen, nadat duidelijk is dat dit veilig
kan gebeuren.
In de hal staat een 2e coördinator. Dit zal een koster zijn, die aanwijzingen geeft via
welke zijde de kerk kan worden binnengegaan. Dit voor een goede verdeling en
voorkomen dat doorstroming frustreert.
In de kerk staan nog eens twee coördinatoren, die de zitplaatsen aanwijzen.
Hierdoor is er helaas geen vrije keuze voor zitplaatsen.
De zitplaatsen in het schip worden ingenomen van voor naar achter. In het koor gaat dit
van achter naar voor.
Het verlaten van de kerk gaat via de twee zijuitgangen aan de noordzijde (zijde
Zomerstraat).
Na de zegen vraagt de predikant de gemeenteleden te gaan zitten. Vervolgens vraagt
één coördinator de gemeente leden per bank te gaan staan en de kerk middels de
aangewezen uitgang te verlaten.

Verblijven op het kerkterrein

De kerk is een plaats van ontmoeting maar ook voor gesprek. Het is geen probleem, wanneer
gemeenteleden na de dienst op het kerkterrein verblijven, voor ontmoeting en gesprek. Houdt
hierbij wel rekening met de gemeenteleden die de kerk nog moeten verlaten, laat voor hen ruimte
vrij. Maak indien nodig gebruik van de kerktuin. In die zin is er ruimte genoeg.

2.6

Persoonlijke bescherming:

Bij de ingang staan desinfecterende middelen. Gemeenteleden worden bij binnenkomst
gevraagd de handen te ontsmetten. Toiletbezoek is niet uitgesloten, maar minimaal gebruik is
zeer wenselijk. Mondkapjes worden niet aangeboden, indien wenselijk zelf meebrengen. Een
mondkapje is wel beschikbaar voor de coördinator bij de ingang.

2.7

Aanvangstijd:

Omdat we verwachten dat de ‘inloop’ langer duurt dan normaal vragen we de (aangemelde)
leden om tijdig naar de kerk te komen.

2.8

Gebruik consistorie:

De consistorie is rondom de kerkdienst alleen beschikbaar voor predikant, ouderling van dienst
en koster(s). Twee coördinatoren nemen na sluiten van de deur plaats in de bank van colleges
van kerkrentmeesters en diakenen. Voor 3e coördinator en 2e koster wordt een zitplaats
gereserveerd in het koor.

2.9

Reinigingsplan:

Na elke dienst wordt het daarvoor in aanmerking komende interieur gereinigd. De schoonmaak
kan door kerkrentmeesters/koster worden gedelegeerd naar andere gemeenteleden of daartoe
deskundig bedrijf, mits daarvoor passende instructies zijn gegeven.
Het reinigingsplan voor het kerkgebouw en de nevenruimtes is als volgt; in de kerk worden de
banken, deurklinken, lessenaar, microfoons voor en na elke dienst gereinigd. De organisten
maken zelf het orgel, voor en na gebruik schoon. Een schoonmaakplan is opgenomen in het
protocol, wat als bijlage 1 bij dit gebruiksplan is toegevoegd.
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3.

De kerk

3.1

Uitgangspunten:

Tussen de kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te blijven.
De coördinator(en) zien toe dat de maatregelen die getroffen zijn worden nageleefd en geven
desgewenst aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen.
Voor de kerk kan worden betreden, beoordeelt één coördinator of het verantwoord is een
bezoeker toe te laten. In de hal staat de 2e koster, die aanwijzingen geeft voor het binnengaan
van de kerk. In de kerk staan twee coördinatoren om de bezoekers een zitplaats aan te wijzen,
waarbij ook wordt toegezien dat de afstand van 1,5 m gerespecteerd blijft.
Het verlaten van het kerkgebouw wordt ook begeleid door de coördinator(en). Op aanwijzingen
van de coördinatoren wordt bank voor bank de kerk verlaten.
De kerk wordt verlaten door de twee zij-uitgangen te gebruiken aan de Noordzijde van de kerk.
Dit is de zijde van de Zomerstraat. De gemeenteleden uit het schip verlaten de kerk via de
voorste uitgang en lopen richting de Ring. De gemeenteleden uit het koor verlaten de kerk door
de achterste uitgang richting Voorstraat.
Gesprek of ontmoeting na de dienst op het kerkterrein is toegestaan. Graag wel rekening ruimte
houden voor mensen die de kerk nog moeten verlaten.
Na de kerkdienst worden in de kerk de reinigingswerkzaamheden uitgevoerd en wordt het
gebouw geventileerd.

4.

De kerkdienst:

4.1

Gebruik microfoons en installatie:

De microfoon staat op een standaard wordt alleen gebruikt voor de afkondigingen.
De kansel-microfoon wordt alleen door de predikant gebruikt.
Het bedieningspaneel voor kerkradio en kerk tv, wordt uitsluitend gebruikt en bediend door de
volgens rooster dienstdoende koster.

4.2

Muziek en zang

Door de kerkenraad is een afzonderlijke commissie gevormd, die op basis van geldende
regelgeving de kerkenraad adviseert over het gebruik van muziek en zang in de kerk. Omdat de
invulling per dienst anders is, zal het Moderamen per dienst ook een afweging en besluit
nemen. Uitgangspunt zal hierbij steeds zijn het bieden van een veilige omgeving.

4.3

Crèche en kinderdienst

Crèche
Crèche is beperkt. Vooralsnog alleen op 5 en 12 juli..
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Voor verenigingsgebouw Onder de Wiek is een gebruiksplan gemaakt ten behoeve voor het
houden van vergaderingen. Het gebruiksplan wordt aangepast ten behoeve van de crèche.
kinderdienst
Kinderen zijn van harte welkom in de kerkdienst, maar er zal geen afzonderlijke kinderdienst
worden gehouden.

4.4

Collecte

Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Ook bij de uitgangen zal niet worden
gecollecteerd. Zoals de laatste weken gebruikelijk, kan worden gedoneerd via een QR code, het
aanklikken van de collectezak op website of overboeken naar rekeningnummer van
kerkrentmeester en/of diaconie.

4.5

Bijzondere vieringen

Avondmaal
De Avondmaalsviering is zittend. Bij binnenkomst wordt de wijn en het brood of een vervanger
daarvan bij de ingang aangeboden. De wijn wordt aangeboden in een klein bekertje van
wegwerpmateriaal en het brood of vervanger kan worden afgenomen van een schaal. Bij de
uitgang staan voorzieningen voor verzamelen lege bekertjes en eventueel andere verpakking.
Doop
Voor de bediening van de Heilige Doop kan, op basis van huidige kennis, van de afstand van 1,5
m worden afgeweken. De doop kan dan worden bediend, door met de hand water op te
brengen. Wanneer doopouders kenbaar maken hier bezwaren tegen te hebben, zal voor de
bediening gebruik worden gemaakt van een daartoe geschikt hulpmiddel. Voor het overige zal
wel de afstand van 1,5 m in acht worden genomen. De ouderling van dienst houdt eveneens
afstand tot het doopvont.
Zegenen
Zegenen kan, op basis van het huidige protocol van het dienstencentrum van de PKN, door
middel van handoplegging. Dit zal zijn in geval van bevestiging ambtsdragers, inzegenen
huwelijk en ziekenzalving. Handoplegging zal niet gebeuren, wanneer predikant of ontvanger dit
niet wenselijk vinden.
Overige diensten
Huwelijksdiensten, rouwdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/of kerkenraadsleden kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals eerder beschreven. Handopleggen
kan, feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking op anderhalve meter afstand.
Bij een rouwdienst worden de aanwijzingen van de uitvaartleider gevolgd. Hij/zij is via de
uitvaartbranche geïnformeerd.

4.6

Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten

Het advies van Koornetwerk Nederland en KNMO aan zangers en blazers is om voorlopig nog
niet samen te musiceren. Verhuur van de kerk voor zang en muziek door blaasinstrumenten is
daarom nog niet mogelijk.

8

Om reden dat het kerkgebouw na gebruik moet worden geventileerd en schoongemaakt, zal
ook geen verhuur plaats vinden voor andere bijeenkomsten. Tenzij in goed overleg en er
voldoende tijd aanwezig is voor aanvang de eredienst.
De voortgang van het gemeentewerk wordt gedaan door het moderamen en de kerkenraad. Het
moderamen, de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen,
consistorie en commissies kunnen per 1 juni indien gewenst weer fysiek vergaderen.

5.

Slotbepaling

Met dit gebruiksplan geeft de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Dirksland invulling aan
het protocol zoals gepubliceerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in
Nederland. Dit gebruiksplan is op moment van schrijven in overeenstemming met de geldende
richtlijnen vanuit de overheid en zal worden aangepast op basis van opgedane ervaring of zodra
de richtlijnen daar aanleiding toe geven.
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