Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.
Vanaf 1 juli is het toegestaan om kerkdiensten met maximaal 100 personen te organiseren.
Hieronder wordt dit gebruikersplan verder uitgewerkt.
1. Kerkdiensten met maximaal 100 personen.
Mensen hoeven niet vooraf te reserveren, wel moet iedereen die de kerkdienst bezoekt zich
registreren.
Vanuit het RIVM zijn een aantal richtlijnen gegeven die we opvolgen:
* Mensen wordt aan de deur gevraagd of zij klachten hebben.
* Bij binnenkomst moet iedereen de handen insmeren met desinfecterende gel, of handen wassen.
* Iedereen schrijft zijn/haar naam en telefoonnummer op de lijst
* Geen handen geven.
* We houden 1 ½ meter afstand.
* De kerkzaal zal zo zijn ingericht dat duidelijk is waar iedereen kan plaatsnemen.
* Tijdens de dienst is er gemeentezang en soms zang vanaf de CD.
* Er mag dan ook zachtjes worden gezongen in de dienst
* De collecte vindt plaats na de dienst. Er staan mandjes bij de uitgang waar ieder zijn gaven kan
schenken.
* Na afloop van de dienst gaat iedereen direct naar huis en wordt ruimte gegeven bij het verlaten
van de kerkzaal.
* Na afloop van de dienst worden de stoelen van de kerkzaal schoongemaakt.
* Na afloop worden (indien deze gebruikt zijn) de toiletten schoongemaakt.
2. Vergaderingen
Vergaderingen zoals die van de kerkenraadsvergaderingen, consistorie, kerkrentmeesters en
beroepingscommissie kunnen worden gehouden.
Vanuit het RIVM zijn een aantal richtlijnen gegeven die we opvolgen:
* De vergaderruimte dient zo te zijn ingericht dat iedereen 1 ½ meter afstand kan houden.
* Bij binnenkomst moet iedereen de handen insmeren met desinfecterende gel, of handen wassen.
* Geen handen geven.
* Na afloop van de vergadering gaat iedereen direct naar huis en wordt ruimte gegeven bij het
verlaten van de vergaderruimte.
* Na afloop van de vergadering worden de tafels en eventueel de stoelen in de vergaderruimte
schoongemaakt.
* Na afloop worden (indien deze gebruikt zijn) de toiletten schoongemaakt.
3. Kleine kerkelijke activiteiten, zoals gebedsgroep, gespreksgroep, bijeenkomsten van
commissies, bakens vouwen/nieten.
Kleine kerkelijke activiteiten kunnen worden gehouden met inachtneming van de bovenstaande
RIVM richtlijnen.
4. Boekenmarkt/verkoop artikelen
De maandelijkse boekenmarkt wordt vanaf augustus weer georganiseerd.
De kerkzaal en Irene zaal zijn zo ingericht dat er anderhalve meter afstand kan worden gehouden.
Er zijn looproutes opgesteld om naar de boekenmarkt te gaan en om in de zaal koffie te kunnen
drinken. Tijdens het koffiedrinken blijft iedereen zoveel mogelijk zitten, er zijn tafels voor maximaal 4
personen, waar ook de 1 ½ meter aangehouden kan worden.

Ook is er nog steeds de mogelijkheid om op een ander tijdstip boeken, kaarten, wol en hobbyspullen
e.d., te kopen. U kunt dan bellen naar Jan en Mieke van der Kruk, tel. 0174 21 23 70 of
06 1263 7718. Er kan dan een afspraak worden gemaakt.
Verder hanteren we de volgende regels:
* Bij binnenkomst moet iedereen de handen insmeren met desinfecterende gel, of handen wassen.
* Geen handen geven.
* Er mag een beperkt aantal mensen per keer naar boven.
* Na afloop iedereen direct naar huis en wordt ruimte gegeven bij het verlaten van de ruimtes.
* Na afloop worden (indien deze gebruikt zijn) de toiletten schoongemaakt.
5. Koffiedrinken na afloop van de kerkdienst
Vanaf oktober start het maandelijkse koffiedrinken na kerktijd weer op. In de Irenezaal staan diverse
tafels waar 4 personen aan kunnen zitten. Iedereen blijft zo veel mogelijk zitten. De eerder
genoemde richtlijnen zullen ook hier worden gehanteerd.

