Gebruiksplan kerkzaal Elim
Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. De stoelen staan 1,5
meter van elkaar af, en er is een ruime looproute, in één richting. Als u moet niezen of hoesten,
vragen we u dat in de elleboog te doen.

De kerkdienst begint om 10.00 uur. Van deelnemers aan de dienst wordt gevraagd om uiterlijk 9.45
uur aanwezig te zijn, zodat de daartoe aangewezen persoon iedereen rustig naar zijn/haar plaats kan
begeleiden.
In de gang komt een scheidingswand, zodat mensen bij binnenkomst kunnen wachten tot ze de kerk
in kunnen. We vragen hen om hun jas niet op te hangen, maar mee te nemen de kerk in, en hem
over hun stoel te hangen. Dit om opstoppingen bij in- en uitgaan te voorkomen.
Bij binnenkomst vragen wij mensen hun handen te reinigen en hun naam op de intekenlijst te zetten.
Er staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten. Elke zondag zijn er twee
aangewezen personen aanwezig. Zij begroeten mensen en vragen naar de gezondheid. Mensen met
coronagerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken. Hij/zij checkt hierbij de volgende vragen:
 Heb jij of één van je huisgenoten last van verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid en/of temperatuurverhoging?
 Heb je andere klachten, voel je je niet lekker?
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Heb je de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand die het coronavirus heeft?
Ben je korter dan 14 dagen geleden uit een regio/land teruggekeerd met code ‘oranje’ of
‘rood’?

Dan worden de deelnemers aan de kerkdienst begeleid naar hun plaats. We werken van voorin de
kerkzaal naar achteren toe.
Bij het verlaten van de kerkzaal verlaten eerst de deelnemers voorin de kerk de kerkzaal, en zo
werken we naar achteren toe. De mensen verlaten de zaal in de aangegeven looprichting. Het is niet
de bedoeling dat zij bij de uitgang blijven staan.
Huisgenoten mogen in principe bij elkaar zitten, maar de stoelen die klaarstaan worden niet
verplaatst, ook niet als mensen naast elkaar willen zitten. Als een gezin aan de dienst deelneemt,
kunnen de ouders op twee stoelen op anderhalve meter afstand van elkaar plaatsnemen, en de
kinderen daar tussenin. Voor dat doel kunnen (vooraf) extra stoelen bijgeplaatst worden.
Het aantal kerkgangers dat aanwezig mag zijn is beperkt.
Deelnemers aan de kerkdienst wordt van tevoren gevraagd om zich aan te melden. Naast de
predikant, organist, de koster, één ambtsdrager (die op het podium zit), twee personen die de
mensen naar hun plaats begeleiden en het schermteam (2 personen) kunnen er met 1,5 meter
afstand maximaal 22 mensen meedoen aan de kerkdienst in het gebouw Elim.
Daarom vragen we u om zich van tevoren aan te melden als u deel wilt nemen aan de kerkdienst.
Aanmeldingen lopen tot vrijdagavond 20.00 uur. Mensen kunnen zich op twee manieren aanmelden:
liefst via de e-mail (reserveren@pkn-spijklosdorp.nl), en als dat niet mogelijk is via de telefoon: 0596592023 (Jannie Smid).
Mochten er meer aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen, dan krijgen deelnemers die de vorige week
niet in de dienst geweest zijn voorrang. Wie niet kan komen omdat er teveel deelnemers zijn, krijgt
de week daarop voorrang.
Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19.
Volwassenen met bepaalde onderliggende aandoeningen hebben ook een groter risico op een
ernstig beloop van COVID-19.
In het begin van de corona-uitbraak kregen mensen uit risicogroepen het advies om zoveel mogelijk
thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. Nu het virus beter onder controle is, is dat niet meer
nodig.
Wel wordt mensen uit risicogroepen aangeraden om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen
goed op te volgen. Ook voor bezoekers van mensen die tot een risicogroep behoren is het extra
belangrijk om de basisregels goed op te volgen.
De basismaatregelen die voor iedereen in Nederland gelden, gelden ook voor mensen uit
risicogroepen:
 Bij klachten die bij COVID-19 kunnen passen: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de
test bekend is.
 Houd steeds 1,5 meter afstand tot anderen buiten het huishouden.
 Vermijd drukte.
 Volg de algemene hygiëne-adviezen.
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• Hygiëne/reinigen:
Elke week wordt na de dienst de kerkzaal gereinigd. Denk aan afnemen van stoelen/banken,
deurklinken, lessenaar, microfoons, enz. Ook keukens en sanitaire voorzieningen gereinigd, mits daar
gebruik van is gemaakt.
Deelnemers aan bijeenkomsten beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk. In de toiletten
zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig.
• Muzikale medewerking aan een kerkdienst:
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen kan een bron van besmetting zijn. Daarom
wordt gemeentezang afgeraden.
Bij de opstelling van zangers en instrumentalisten dient met de anderhalve meter-regel en andere
RIVM-voorschriften rekening te worden gehouden.
• Collectes:
Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. Bij de uitgang zullen
collectezakken hangen waar mensen hun gift in kunnen doen, en op de nieuwsbrief wordt vermeld
waar mensen hun gift naartoe over kunnen maken, o.v.v. de datum van die zondag.
• Kinderopvang, kindernevendienst, jeugdwerk:
Dit is mogelijk, mits alle voorschriften in acht worden genomen.
Voor het Jeugdwerk gelden de algemene voorschriften van het RIVM, ook het jeugdwerk kan dus overigens te allen tijde onder voorwaarde dat voldaan wordt aan de voorschriften - plaatsvinden.
• Bediening van sacramenten
- Avondmaal: dit kan gevierd worden mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent een
bekertje per persoon en het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken. Het brood dient
ruim uit elkaar te liggen. We delen dit niet in de kerk uit: er komt een looproute, zodat mensen het in
een vaste volgorde zelf op kunnen halen. Aan mensen die het thuis vieren vragen wij een week van
tevoren om zelf voor brood en wijn te zorgen.
- Doop: Dit is mogelijk, mits de doopouders op 1,5 meter afstand van de predikant staan. Tijdens het
dopen mag de predikant wel dichterbij de doopouders en het kind komen.
- Hetzelfde geldt voor handoplegging. De predikant dient hierbij van tevoren te overleggen met
degene die de handoplegging krijgt. Zegenen op afstand is ook mogelijk.
• Overige diensten als huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van
predikanten en/of kerkenraadsleden, rouwdiensten
De overige diensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals eerder beschreven
onderaan in dit protocol. Wel is het van belang dat in het gebruiksplan specifiek aandacht wordt
gegeven aan deze diensten. Daarbij is het vermijden van lichamelijk contact extra belangrijk.
Denk daarbij aan:
- het eventueel zegenen op afstand;
- het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking;
- de aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten; hij of zij is via de uitvaartbranche
geïnformeerd.
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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.
Specifieke aanwijzingen voor bijeenkomsten anders dan kerkdiensten
• De dagelijkse voortgang van het gemeentewerk door de kerkenraad (indien mogelijk door
moderamen of kleine kerkenraad).
Indien nodig kunnen het moderamen, de (kleine) kerkenraad, het college van kerkrentmeesters, het
college van diakenen en commissies weer fysiek vergaderen.
• Jeugdwerk.
Vanaf 1 juli mogen er weer binnenactiviteiten plaatsvinden met maximaal 100 aanwezigen.
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