Gereformeerde Kerk Damwoude
College van Kerkrentmeesters

COVID-19 Protocol De Ontmoeting

Algemeen
1. Per 1 juli 2020 is het toegestaan bijeenkomsten met maximaal 100 personen te houden.
2. Belangrijk hierin is de 1,5 mtr-regel voor mensen die niet uit één samenwonend gezin
komen.
3. Uitsluitend de mensen die zich hebben opgegeven op het bekendgemaakte 06 nummer
kunnen de dienst bijwonen.
4. De geadviseerde hygiënemaatregelen worden nageleefd: Handen reinigen, reinigen
kerkelijke inventaris etc.
5. Predikanten, werkers in de kerk, vrijwilligers en bezoekers houden zich aan de
voorschriften van het RIVM.
6. Er mag met beperking van het aantal bezoekers tot 65 personen worden gezongen.
7. Er zijn geen gereserveerde plaatsen in de kerkzaal.
8. Mensen uit risicogroepen adviseren we om thuis te blijven.
9. Er is bij iedere dienst uit praktische overweging steeds 1 collecte d.m.v. een schaal bij de
uitgangen.
10. Er is geen kerkvervoer in tijdens de Covid19-periode.

Predikant als contactberoep
Bij bepaalde liturgische handelingen is het (nagenoeg) onmogelijk om de anderhalve meter in
acht te nemen. Om deze reden beschouwt de kerkeraad het ambt van predikant als
contactberoep. Bij de uitoefening van een contactberoep is het in acht nemen van de veilige
afstand van anderhalve meter niet van toepassing. E.e.a. overeenkomstig de noodverordening
artikel 2.2 lid 2c, die vanaf 1 juni van kracht is.
Of en in hoeverre van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt is punt van overleg tussen de
predikant en betrokkenen.
Het gaat om het verrichten van de volgende liturgische handelingen
1.
2.
3.
4.

dopen
bevestiging van ambtsdragers
huwelijks (in)zegening
ziekenzalving

Binnenkomst in de kerk
Benodigd:
1. Statafel buiten bij de ingangen van het gebouw.
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2.
3.
4.
5.
6.

Ontsmettingsmiddel
Papieren droogdoekjes
Prullenbakken
2 Toezichthouders buiten en 4 begeleiders in de kerkzaal
Gele hesjes voor de toezichthouders en begeleiders

De toezichthouders en begeleiders hebben zolang dit nodig is een briefing om 8.45 uur in de
kerk. Verzamelpunt: centrale hal.
De kerkgangers maken gebruik van de gebruikelijke ingangen van het kerkgebouw.
Iedereen houdt de verplichte 1,5 mtr in acht, zowel buiten als in het kerkgebouw.
Bij de ingangen van het kerkgebouw staan statafels met ontsmettingsmiddelen. Iedereen is
verplicht de handen hiermee te ontsmetten. De toezichthouders vragen de kerkgangers naar hun
gezondheid. Bij klachten in de vorm van hoesten en koorts wordt de toegang ontzegd.
Iedereen houdt zijn jas bij zich in de kerkzaal. Er is ruimte genoeg in de kerkzaal om deze aan te
houden c.q. naast zich te leggen. Dit vanwege het vermijden van ophoping van mensen bij de
garderobes.
Iedere 2e bank is geblokkeerd door deze tegen de bank ervoor te schuiven.
In de kerkzaal zijn begeleiders aanwezig om de kerkgangers naar een plaats in de kerk te
begeleiden.
Kerkgangers die via de zuid gelegen ingang binnen komen krijgen een plaats in de banken die,
vanaf het podium gezien, links van het gangpad zijn geplaatst. De route is vanaf de achteringang
van de kerkzaal langs het zijpad naar voren.
Kerkgangers die via de ingang van de centrale hal de kerk binnenkomen krijgen aan de
rechterzijde van de kerkzaal vanaf het podium gezien een plaats. De route loopt langs de bar via
de grote vergaderzaal naar de rechterachteringang van de kerkzaal.
De zijvleugels worden als eerste van achteruit gevuld, daarna de banken recht voor het podium.
Iedereen krijgt een plek onder begeleiding toegewezen. De banken van de rechter zijvleugel
gezien vanaf het podium blijven langs de muur 1.5 mtr vrij.
De kerkzaal wordt vanaf het podium vanuit het pad langs de muren gevuld. E.e.a. om
kruisverkeer te voorkomen.
Kerkgangers uit één samenlevend gezin mogen bij elkaar zitten. Overige zitten met de afstand
van 1.5 mtr uit elkaar. De begeleiders bewaken deze afstand op het moment van plaatsnemen.
De kerkbanken en stoelen zijn dusdanig geplaatst dat de 1,5 mtr-norm is gegarandeerd.
Verspringend zitten is derhalve niet noodzakelijk.
De kerkenraad komt binnen via de zijdeur naar de centrale hal en lopen langs de muur naar het
podium. De ouderling en diaken nemen indien nodig plaats op het podium.
De koster heeft een vaste plek direct naast de zijdeur naar de centrale hal.

Vertrek uit de kerk
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Benodigd:
1. 4 Begeleiders
2. Gele hesjes voor de toezichthouders en begeleiders
Bij vertrek wordt gebruik gemaakt van drie uitgangen.
Het vertrek uit de kerkzaal is in omgekeerde volgorde van binnenkomst. Vanaf het podium
gerekend vertrekt de linkerkant van de kerkzaal via de zuid uitgang. Het rechterdeel verlaat de
kerkzaal via de Fonteinuitgang en de rechter zijvleugel via de uitgang van de centrale hal.
De mensen die het laatst zijn binnengekomen, vertrekken als eerste. Pas als de bank leeg is, zijn
de mensen op de volgende bank aan de beurt om te vertrekken.
Op bovenstaande wijze voorkomen we kruisverkeer en kan de 1,5 mtr-norm worden toegepast.

Hygiëne
De deurkrukken worden voor en na de dienst gereinigd, alsmede dagelijks (in geval van
vergaderingen) van de gebruikte ruimten.
De inventaris van de kerk wordt zoals gebruikelijk gereinigd. Ontsmetten van deuren, krukken en
handvatten gebeurt direct na de dienst. Reiniging van kerkbanken beperkt zich tot stofvrij maken.
Ontsmetting vindt niet plaats, a. omdat de kerkzaal pas de volgende zondag zijnde 7 dagen na de
dienst wordt gebruikt. Het virus overleeft niet langer dan 48 uur op hout, en b. de kerkbanken
kunnen slecht tegen het ontsmettingsmiddel.
Zodra sprake is van opeenvolgende diensten, zonder de minimale tijd van 48 uur tussen twee
bijeenkomsten in de kerkzaal, zal ontsmetting moeten plaatsvinden.
De schoonmaker draagt bij de ontsmetting hygiëne-handschoenen.
Na iedere vergadering dient de gebruikte ruimte gereinigd te worden. De gebruikers van de
ruimte hebben de reinigingsplicht. Het gaat om de tafels en stoelen, deurkrukken en schakelaars
en andere zaken die aangeraakt zijn tijdens de bijeenkomst.

Toiletten
De toiletten zijn voor tijdens en na de diensten gesloten.
Tijdens doordeweekse dagen ivm aanwezigheid van diverse groepen en vergaderingen is er zowel
één dames als één herentoilet beschikbaar, alsmede de urinoirs van de heren toiletgroep.
Na ieder bezoek aan het toilet dient de gebruiken de ruimte te ontsmetten. Hiertoe is
desinfectiemiddel aanwezig.

Garderobes
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De garderobes zijn gesloten vanaf een hal uur voor en tijdens de kerkdiensten. De bezoekers
nemen hun kleding mee in de kerkzaal.

Koffiedrinken
Koffiedrinken na de dienst is voorlopig niet aan de orde. Dit wordt door het RIVM sterk ontraden.
Dit houdt tevens in dat bij rouwdiensten geen samenkomsten kunnen worden gehouden met thee
en/of koffie.

Vergaderruimtes
De beschikbare vergaderruimten kunnen worden benut. Voorwaarde is steeds de 1,5 mtr-norm.
Iedere vergadering dient vooraf te worden aangemeld. Uitsluitend in overleg met de koster kan
hiervan worden afgeweken.
Hierdoor is de beschikbaarheid van vergaderzalen beperkt. Het maximaal aantal personen per
vergaderzaal is bij de toegangsdeur aangegeven.
Bij opeenvolgende vergaderingen dient de ruimte tussentijds te worden gereinigd.

Overig gebruik kerkgebouw
Iedereen die buiten de aangekondigde bijeenkomsten het kerkgebouw binnengaat dient de
algemeen geldende hygiënemaatregelen in acht te nemen. Houdt 1,5 mtr afstand, ontsmet of
was je handen en niezen in de elleboog. Ben je ziek of heb je koorts blijf je thuis.

Geldigheidsduur protocol
Dit protocol is geldig totdat overheidsmaatregelen aanleiding geven tot aanpassing van zowel de
duur als de inhoud.
Tussentijds kunnen aanpassingen worden gedaan op basis van opgedane praktijkervaringen.
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