Protocol Kerk in coronatijd
Het protocol van de Hervormde Gemeente Gameren in de tijd dat er corona-maatregelen gelden.

Vooraf
De kerkenraad van Hervormd Gameren heeft het verlangen om bezoekers in de kerk te mogen
verwelkomen. Daarom hebben we goed nagedacht over hoe dit te realiseren is. Dit is geen
gemakkelijke zaak geweest; veel afwegingen zijn er geweest en er zijn moeilijke keuzes gemaakt. We
hopen en bidden dat de afwegingen en keuzes mogen leiden tot een veilige en gezegende kerkgang
tijdens deze coronatijd. In alles mag onze hoop en verwachting zijn op onze God!

De eredienst
Voor en na de kerkdienst
Verantwoordelijken naleving protocol: Ouderling-kerkrentmeesters en de kosters.
Coördinatoren: Tijdens de dienst zullen er minimaal twee coördinatoren aanwezig zijn. De
coördinatoren zijn de kerkenraadsleden en de kosters. Een kerkenraadslid staat bij de ingang, een
koster staat in de kerkzaal om eventueel plaatsen aan te wijzen.
Bij de ingang vragen we naar de gezondheid. Bij corona-gerelateerde klachten weigeren we het
bezoek. Bij geen klachten wordt zo nodig een zitplaats in de kerk aangewezen. We noteren dan het
bezoek op de daarvoor bestemde lijst.
De garderobe is niet in gebruik en afgeschermd.
Wel/niet bezoeken van de kerk: We volgen verder de voorschriften van de overheid om te bepalen
of mensen eventueel de kerkdienst niet mogen bezoeken en geen toegang tot de dienst verlenen.
Eenieder dient, met in achtneming van hun conditie en hun persoonlijke omstandigheden, voor
zichzelf een afweging te maken, of ze de diensten bij willen wonen of niet.
Het aantal kerkgangers: Het aantal bezoekers dat aanwezig mag zijn is beperkt tot 30 personen
(kinderen t/m 12 jaar niet meegerekend). Stelregel hierbij is dat bezoekers 1,5 meter afstand tot
elkaar moeten kunnen houden (met uitzondering van bezoekers die samen een gezin vormen).
Voorkomen overschrijden maximaal aantal kerkgangers: We gebruiken een inschrijfsysteem die
precies de juiste hoeveelheid mensen uitnodigt voor de dienst.
Binnenkomst en uitgang van het kerkgebouw: Binnenkomst en uitgaan gaat via de hoofdingang aan
de noordkant van de kerk. We zorgen voor afstandsmarkeringen. We vullen de kerkzaal van vooraan
naar achteraan, en daarna de galerij van vooraan naar achteraan. Bij weggaan gaat het op de wijze
van ‘last in, first out’; dit is dus de omgekeerde volgorde van het binnenkomen.
Koffiedrinken en ontmoeting na afloop: Er is geen koffiedrinken of ontmoeting na afloop in de kerk.
Gebruik overige ruimtes in en rondom kerkgebouwen: In de consistorie zijn maximaal 3 personen.
Toiletgebruik: alleen in geval van nood. De garderobe is gesloten.
Hygiëne/reinigen:
Voor de dienst, bij de ingang, stellen we ontsmettingsmiddelen voor bezoekers beschikbaar. We
verwachten dat de bezoekers hun handen ontsmetten.

Na de dienst maken we schoon. De koster is hiervoor verantwoordelijk. De zaken die schoongemaakt
worden zijn:
•
•
•
•
•
•

Toilet
Deurklinken
Kerkbanken
Kansel
Microfoon predikant en eventuele andere gebruikte microfoons
Bedieningspanelen

Verder qua hygiënemaatregelen:
•

Glas water predikant (schoonmaken en wisselen)

De kerkzaal
Inrichting en gebruik kerkzaal:
Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal zijn:
-

Tussen kerkgangers blijft anderhalve meter afstand.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
We gebruiken geen hesjes. We communiceren met de kerkgangers van tevoren wie de
coördinatoren zijn. De coördinatoren zijn de kerkenraadsleden en de kosters.

Verder bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal:
-

Zorgen we voor duidelijke looppaden/routes.
Gebruiken we de eerste plaats naast het gangpad niet vanwege de smalle looppaden.
Houden alle betrokkenen in de eredienst ook tijdens de dienst de anderhalve meter afstand.
Laten we deuren zoveel mogelijk open zodat er geen klinken aangeraakt hoeven te worden.
Laten we buitendeuren waar mogelijk tijdens de dienst op een kier staan t.b.v. de ventilatie.

Overige ruimtes: Er zijn verder geen ruimtes waar mensen toegang toe hebben.

De kerkdienst
In en rond de kerkdienst houden we rekening met de volgende aspecten:
Zingen tijdens vieringen: Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk; we wachten hiervoor
nader onderzoek af. We zullen wel voorzangers de psalmen laten zingen.
Collectes: We plaatsen hiervoor een mogelijkheid bij de in/uitgang, die gebruikt wordt bij het uitgaan
van de dienst. De coördinatoren zien erop toe dat dit geen filevorming oplevert.
Kinderopvang, jeugdwerk: Jeugdwerk en kinderopvang kan plaatsvinden, met de geldende
maatregelen vanuit de overheid.

Bijzondere vieringen en bediening van sacramenten
Bediening van sacramenten
Avondmaal en doop: Avondmaal en doop kan gehouden worden. Bij avondmaal gebruiken we
looproutes om brood en wijn op te halen en potjes om het brood en de wijn in te doen.
Bij de doop zal de predikant voor de doophandeling slechts een moment dicht bij de dopeling en de
ouders staan. Voor de doophandeling ontsmet de predikant de handen.

Overige diensten als huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van
predikanten en/of kerkenraadsleden, rouwdiensten
Bij trouw- en rouwdiensten gelden alle bovenstaande maatregelen. Daarnaast worden daarbij de
aanwijzingen van de uitvaartleider in acht genomen.

Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten
Wat zijn ‘bijeenkomsten anders dan kerkdiensten’?
Onder bijeenkomsten anders dan kerkdiensten moet u denken aan: vergaderingen, beroepingswerk,
gemeentevergaderingen, jeugdwerk, zittingen van kerkelijke rechtspraak, bijeenkomsten in het kader
van visitatie, enz.
Bij alle activiteiten gaan we het volgende na:
-

Kunnen we de bijeenkomst uitstellen? Zo ja: uitstellen.
Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: digitaal.
Zijn er toch redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Dan wegen we per keer de noodzaak
hiertoe af.

Huur van een van onze gebouwen is tot nader order niet toegestaan, behalve bij sterfgevallen,
opbaren en rouwdiensten.

Specifieke aanwijzingen voor bijeenkomsten anders dan kerkdiensten
De verkiezing van predikanten en de voorbereiding van deze verkiezing
Dit is tot nader order niet van toepassing.
De verkiezing van ouderlingen en diakenen en de voorbereiding van deze verkiezing
Dit is tot nader order niet van toepassing.
De dagelijkse voortgang van het gemeentewerk door de kerkenraad (indien mogelijk door
moderamen of kleine kerkenraad)
Indien nodig kunnen het moderamen, de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters, het college
van diakenen en commissies fysiek vergaderen tot 30 deelnemers.
Jeugdwerk Dit is tot nader order niet van toepassing.
De bemiddeling in conflicten (door bijvoorbeeld visitatie en/of classispredikant)
Dit is tot nader order niet van toepassing. We zullen beleid hierop maken als dat nodig is.
Kerkelijke rechtspraak
Dit is tot nader order niet van toepassing.

