Gebruiksplan
Protestantse Gemeente Heiloo
De overheid heeft aangegeven dat vanaf 1 juli 2020 religieuze bijeenkomsten met maximaal 100
personen zijn toegestaan. Daarbij geldt dat de volledige viering in een anderhalve meter setting
dient plaats te vinden. Onderstaande richtlijnen dienen aangehouden te worden:
•

Maximaal 100 personen;

•

Altijd 1,5 m tussen de personen;

•

Uitvoeren van een triage.

Dit plan geldt voor de vieringen van de Protestantse Gemeente Heiloo en legt uit hoe bovenstaande
richtlijnen uitgewerkt zijn en hoe vanaf 1 juli 2020 vieringen mogelijk worden gemaakt.
De Eredienst
Coördinatoren
Bij iedere viering zijn twee coördinatoren aanwezig: Deze medewerkers zijn bij de scriba bekend.
De coördinatoren zijn herkenbaar aan de armband of hesje die zij dragen en zij zien toe op de
maatregelen die getroffen zijn, concreet betekent dit:
–

mensen ontvangen, checken of zij hebben gereserveerd en vragen naar de gezondheid;

–

mensen hun zitplaats toewijzen;

–

mensen begeleiden naar de uitgang zodat dit rustig en geleidelijk verloopt;

–

vragen beantwoorden van mensen.

Aantal kerkgangers
Het maximaal aantal kerkgangers dat tijdens de eredienst in onze kerk aanwezig kan zijn is 80
personen. Het betreft hier het totaal aantal bezoekers, dus exclusief koster, predikant en
ambtsdragers. Om te voorkomen dat ‘spontane bezoekers’ niet binnen zouden kunnen en eventuele
foutjes in het reserveringssysteem op te kunnen vangen wordt een buffer van 15 personen
aangehouden.
Het maximaal aantal mensen dat zich kan inschrijven per eredienst wordt dus aangehouden op 80
Risicogroep
Het advies van het RIVM is zoveel mogelijk thuis te blijven voor wie tot de risicogroep behoort.
Als kerkenraad adviseren wij daarom in dat geval de diensten digitaal mee te vieren en niet live
naar de kerkdienst te komen.
Reserveringssysteem
Om er zorg voor te dragen dat het aantal toegestane aanwezigen niet wordt overschreden wordt een
reserveringssysteem ingericht. Het werken met een reserveringssysteem is vanuit de overheid
verplicht. Het reserveringssysteem is binnen de gemeente als volgt ingericht:
–

Personen dienen zich uiterlijk op zaterdag per mail aan te melden voor de dienst van de
komende zondag . Daarbij dienen de volgende gegevens doorgegeven te worden:
▪ naam van persoon of gezin;
▪ totaal aantal personen dat naar de kerk komt (incl. kinderen);

−

Mensen krijgen een automatisch gegenereerd antwoord per mail met daarin de belangrijkste

‘regels’ voor het bezoeken van de kerkdienst (zie bijlage). Tevens zal aangegeven worden
dat zij zonder tegenbericht welkom zijn in de dienst.
–

Personen die niet in staat zijn te mailen kunnen op tel. nr. 06-20015929 (Fia Brouwer de
Koning) en tel. nr. 06-21274281 (Jan Bras) op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en op
zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur zich opgeven en bovengenoemde gegevens
doorgeven.

Binnenkomst kerkzaal
– Alleen de hoofdingang is toegankelijk voor kerkgangers;
–

Personen worden verzocht vroegtijdig (min.15 min) aanwezig te zijn bij de ingang zodat er
geen druk/haast ontstaat bij het naar binnen laten van de mensen;

–

Personen krijgen bij aankomst te horen op welke rij ze plaats dienen te nemen;

–

Bij de ingang zullen desinfecterende middelen aanwezig zijn.

Verlaten kerkzaal
– Het verlaten van de kerkzaal gaat via de twee uitgangen.
–

De coördinatoren en de koster zullen plaats nemen bij een uitgang en de mensen per rij de kerk
laten verlaten.

–

Kerkgangers blijven op hun plaats zitten/staan totdat de coördinator hen naar de uitgang wijst.

Aanwezige kerkenraadsleden en consistoriegebed
Vanuit de kerkenraad hebben één ouderling (de ouderling van dienst) en één diaken dienst. Op die
manier worden zoveel mogelijk plaatsen vrijgehouden voor de gemeente. Het consistoriegebed
vindt plaats in de consistorie. In het geval van een gastpredikant zal de ouderling van dienst de
predikant in de hal opwachten.
Gemeentezang
Omdat er nog onvoldoende duidelijkheid is over de gezondheidsrisico’s van zingen wordt dit niet
gedaan door de gemeente tijdens de dienst. Er wordt geluisterd naar opnames, en orgelmuziek.
Collectes
Tijdens de dienst zullen er geen collectes plaatsvinden. Bij beide uitgangen zal een collecteschaal
staan. De collectes worden naar rato gedeeld door Diaconie en Kerkrentmeesters.
Ontmoeting na de dienst
Na de dienst is er géén gelegenheid tot het drinken van koffie en thee.
De kerkzaal
De rijen waar mensen géén plaats mogen nemen worden op de eerste stoel duidelijk gemarkeerd.
Daar waar mensen wel plaats kunnen nemen wordt op de eerste stoel van de rij aangegeven welke
rij dit is (zodat mensen weten waar ze kunnen zitten, zie ‘de eredienst – binnenkomst kerkzaal).

Kindernevendienst.
Wordt voorlopig niet gehouden.
Kinderoppas.
Wordt voorlopig niet gehouden.

Algemene voorzieningen
–

Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe, er is voldoende ruimte rondom de
zitplaats voor evt. jassen.

–

Mensen worden verzocht de sanitaire voorzieningen alleen in geval van hoge nood te gebruiken.

– Voor de mensen die toch genoodzaakt zijn gebruik te maken van het toilet zullen
desinfecterende middelen aanwezig zijn en papieren handdoekjes.
Hygiëne/reinigen
Na iedere kerkdienst wordt de kerk schoongemaakt, zodat deze de zondag daarop opnieuw veilig
gebruikt kan worden.
Uitvaarten
Voor uitvaarten dienen alle maatregelen zoals beschreven staan in dit protocol gevolgd te worden,
aanvullend gelden onderstaande aandachtspunten:
Verzamelen familie
Het is slechts zeer beperkt mogelijk dat familie zich voor de dienst verzamelt in de kapel. Naast de
predikant, ouderling van dienst en diaken kunnen naaste familieleden zich daar verzamelen.
Binnendragen kist
Het binnendragen van de kist is mogelijk als dit vanuit de Kapel gebeurt. Daarbij dienen de eerste
twee rijen met stoelen en de eerste helft van de banken echter vrij te blijven van mensen om
voldoende loopruimte te creëren voor de dragers.
Condoleren
Indien gewenst kan er in de kerk gecondoleerd worden. In dat geval dient dit op een veilige manier
volgens instructies en onder verantwoordelijkheid van de uitvaartleider plaats te vinden.

