PROTOCOL KERKDIENSTEN EN ANDERE KERKELIJKE BIJEENKOMSTEN
Dorpskerk hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland te Hendrik-IdoAmbacht
versie voor de kerkenraadsvergadering van 15 juni 2020
1 VOORAF
Dit protocol is bedoeld om het kerkbezoek in verband met de coronacrisis te reguleren. Daarbij is
onder andere gebruik gemaakt van het document ‘Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke
bijeenkomsten’ van de PKN.
2 KERKDIENSTEN: BESLUIT VAN DE KERKENRAADSVERGADERING
▪ Vanaf zondag 12 juli 2020 starten met het houden van diensten met gemeenteleden.
▪ We houden tot 1 september geen middagdiensten en verzorgen geen middaguitzendingen.
▪ Kinderkerk en oppas starten pas in september, maar dan wel met beperkingen.
3 KERKDIENSTEN MET MAXIMAAL 100 PERSONEN
Uitgangspunten:
▪ maximaal 100 personen in de kerkzaal, verdeeld over de verschillende vakken;
▪ 1,5 m afstand tussen niet-gezinsleden (drie stoelen vrijlaten);
▪ gezinsleden bij elkaar;
▪ er zijn looproutes aangegeven die elkaar in principe niet kruisen (zie plattegrond);
▪ geen gemeentezang;
▪ extra aandacht voor de schoonmaak conform reinigingsplan;
▪ voorzichtig met kwetsbare mensen;
▪ collecteren gebeurt op een veilige manier, bij voorkeur via de GIVT-app;
▪ kinderopvang en kinderkerk niet eerder dan begin september, maar alleen onder de voorwaarde
dat de voorschriften van de overheid in acht genomen worden. Begin augustus bepalen we in
overleg met de jeugdouderlingen hoe we dit gaan organiseren.
In iedere kerkdienst zijn de volgende functionarissen vast aanwezig:
▪ koster (stuurt de coördinatoren aan);
▪ predikant;
▪ ouderling van dienst;
▪ drie kerkenraadsleden (coördinatoren) die bij de ingangen en in de kerk toezicht houden bij het
binnenkomen en verlaten van de kerk;
▪ medewerker video;
▪ medewerker beamer;
▪ organist.
Naast de negen genoemde functionarissen is er nog ruimte voor ongeveer 90 gemeenteleden, voor
een deel met huisgenoten.
4 AANMELDING VOOR HET BIJWONEN VAN EEN KERKDIENST
▪ Een week voorafgaand aan de eerste kerkdienst kunnen gemeenteleden die gezond zijn en geen
klachten hebben zoals verkoudheid, koorts, hoesten of benauwdheid zich tot uiterlijk

▪

▪
▪
▪

▪

donderdagavond 18.00 uur aanmelden voor het bijwonen van een dienst voor de komende drie
weken, waarbij ze aangeven welke zondagen ze kunnen en met hoeveel personen ze komen.
Aanmelding voor aanwezigheid gebeurt bij voorkeur per digitaal via Google Docs of alleen indien
dat niet mogelijk is op woensdagavond tussen 18.30 en 20.30 uur telefonisch bij de scriba, 0622433789.
Door zich aan te melden verklaren de gemeenteleden gezond te zijn. Het is gemeenteleden met
verkoudheidsklachten en/of koorts en hun gezinsleden niet toegestaan de diensten te bezoeken.
De scriba maakt eventueel samen met een van de kerkrentmeesters een rooster voor de
komende drie weken en deelt dit met de gemeenteleden die zich hebben aangemeld.
De lijst met deelnemers aan de dienst wordt gedurende twee maanden op een afgesloten plek
bewaard voor het geval achteraf mocht blijken dat een persoon besmet met COVID-19 in de
dienst aanwezig was. In dat geval wordt de lijst ter beschikking gesteld aan de GGD in verband
met het voorgeschreven contactonderzoek. Na twee maanden wordt de lijst vernietigd.
Niet-aangemelde gemeenteleden hebben helaas geen toegang.

5 STAPPENPLAN BIJ BINNENKOMST
▪ Er zijn twee ingangen beschikbaar, zoals bij iedere normale kerkdienst.
▪ De coördinator bij de deur begroet de kerkbezoeker buiten de kerk (geen handen schudden) en
vraagt ze nogmaals naar hun gezondheid. Hij vraagt of ze zich hebben aangemeld hebben voor
de dienst en of ze een bevestiging hebben ontvangen.
▪ Bij binnenkomst ontsmetten de gemeenteleden de handen met behulp van het aanwezige
ontsmettingsmiddel.
▪ Jassen kunnen niet opgehangen worden, maar worden meegenomen naar de zitplaats.
▪ In de kerk zijn de looproutes (zie plattegrond) aangegeven met gekleurde pijlen op de grond.
▪ In de kerk is aangegeven welke rijen en plaatsen niet bezet mogen worden (zie plattegrond). Bij
niet gezinsleden is de onderlinge afstand 1,5 meter.
▪ De kerk wordt van achteren naar voren gevuld (er zijn dus geen ‘eigen’ zitplaatsen).
▪ De coördinator in de kerkzaal ziet er samen met de koster op toe dat de gemeenteleden
voldoende afstand bewaren en de juiste plaatsen van achteren naar voren innemen.
▪ De deuren van de banken blijven openstaan om onnodig aanraken te voorkomen.
6 AANDACHTSPUNTEN TIJDENS DE DIENST
▪ Toiletbezoek moet zoveel mogelijk voorkomen worden, maar voor noodgevallen zijn er
reinigingsdoekjes aanwezig voor de toiletbril. Na afloop van het toiletgebruik handen goed
wassen met zeep, afdrogen met een papieren handdoekje ontsmetten met het aanwezige
ontsmettingsmiddel. Voor de reinigingsdoekjes en de handdoekjes is een afvalemmer aanwezig.
▪ Samenzang is vooralsnog niet toegestaan, met de muziek mee neuriën wel. We laten onder
andere opgenomen liederen horen, net zoals we dat nu doen bij de live-uitzendingen.
▪ Er is tot 1 september nog geen kinderkerk, kinderen blijven bij hun ouders zitten.
7 STAPPENPLAN BIJ HET VERLATEN VAN DE KERK
▪ Er zijn, zoals gewoonblijk, vier uitgangen beschikbaar.
▪ In de kerk zijn de looproutes aangegeven met gekleurde pijlen op de grond.
▪ De drie coördinatoren zien er in de kerkzaal op toe dat de gemeenteleden ordelijk, rij voor rij, de
kerk verlaten en voldoende afstand bewaren.

▪

Bij de uitgangen liggen twee collecteschalen, een voor de diaconale collecte (gemarkeerd met
een D) en een voor gebruikelijke tweede en derde collecte voor de kerkvoogdij (gemarkeerd met
een K). De opbrengst van de tweede collecte wordt verdeeld over de twee aangegeven doelen.
De gemeente moet hierover goed geïnformeerd worden. Via de GIVT-app is het mogelijk voor
alle drie de collecten afzonderlijk te geven. Een gift in de bus voor de zending kan zoals
gewoonlijk in de busjes gedaan worden of met behulp van de GIVT-app door de QR-code te
scannen.

8 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE KERKGANGERS BUITEN HET KERKGEBOUW
▪ Bij het verlaten van kerk via de fietsenstalling houden de kerkgangers rekening met de 1,5 meter
afstand tot de kerkgangers die hun fiets hier hebben gestald. Het is verstandig een deel van de
fietsen ook op het kerkplein te stallen om opstoppingen te voorkomen.
▪ Kerkgangers die via een andere uitgang naar hun fiets in de fietsenstalling willen, wachten op
gepaste afstand tot allen die de kerk via de uitgang bij de fietsenstalling verlaten weg zijn.
▪ Kerkgangers zijn zelf verantwoordelijk voor de 1,5 meter afstand buiten het gebouw.
9 SPECIALE DIENSTEN
▪ Op een nader te bepalen datum is de belijdenisdienst, waarin de drie lidmaten
openbare belijdenis van het geloof afleggen. Familieleden van de te bevestigen
lidmaten hebben voorrang om de dienst bij te wonen. Handoplegging door de
predikant gebeurt zonder aanraking.
▪ We streven naar een viering van het Heilig Avondmaal in het najaar. De diaconie komt
met concrete voorstellen om iedereen die dat wenst deel te laten nemen aan het
Heilig Avondmaal.
▪ Bij doopdiensten ontsmet de predikant voor het dopen zijn handen en doopt de
dopelingen door middel van besprenkeling. Handoplegging gebeurt zonder aanraking.
10 OVERIGE BIJEENKOMSTEN
Overige bijeenkomsten tot maximaal dertig personen die gezond zijn en geen klachten hebben zoals
verkoudheid, koorts, hoesten of benauwdheid, zijn alleen mogelijk met toestemming van de
kerkenraad. Voor al die bijeenkomsten gelden de opgestelde regels.
Koffie- en theedrinken is tijdens deze bijeenkomsten in beperkte mate mogelijk, waarbij gebruik
gemaakt wordt van weggooibekers en roerstaafjes. Melk, suiker en eventueel koekjes zijn verpakt.
11 REINIGINGSPLAN
Hygiëne is uitermate belangrijk. Naast de gebruikelijke schoonmaak van de kerk zijn de volgende
regels van toepassing.
Voorafgaand aan de dienst:
▪ reinigen van alles wat beetgepakt kan worden, zoals deurklinken, de handgrepen van de
preekstoel en het kastje voor de laptop, de microfoons en de toiletten;
▪ de organist reinigt de toetsen en de registers van het orgel;
▪ kerkgangers ontsmetten hun handen met ontsmettingsmiddel bij de zuilen met automatische
dispenser.
Tijdens de dienst:

▪

voor en na het toiletbezoek (alleen voor ‘noodgevallen’) reinigt de kerkganger de kraan, de wcbril en de deurklinken met ontsmettingsdoekjes.
Na afloop van de dienst:
▪ reinigen van alles wat beetgepakt is, zoals deurklinken, de handgrepen van de preekstoel en het
kastje voor de laptop, tafels in de consistories voor zover gebruikt, de microfoons en de
toiletten;
▪ de organist reinigt nogmaals de toetsen en registers van het orgel.
12 TOT SLOT
▪ Dit protocol is op 15 juni vastgesteld in de wijkkerkenraad van wijk Dorp van de hervormde
gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland te Hendrik-Ido-Ambacht en daarna ter
informatie aangeboden via de website van wijk Dorp en als bijlage bij Halverwege. In de kerk
liggen afgedrukte exemplaren van dit protocol.
▪ Wijziging van het protocol vindt plaats in opdracht van de wijkkerkenraad, waarbij rekening
wordt gehouden met de informatie van de overheid.

BIJLAGE
Plattegrond met aangewezen zitplaatsen en looproutes

