Protocol en voorwaarden kerkdiensten per 1 juni 30 aanwezigen en per 1 juli
100 aanwezigen.

12 juni 2020.
Per 1 juni is het toegestaan om kerkdiensten te organiseren met maximaal 30*
personen. Als Hervormde Gemeente van Lienden willen we hier graag gebruik van
maken. Gezien het risico rondom mogelijke besmetting met het Coronavirus is
uiterste zorgvuldigheid noodzakelijk. De kerkenraad heeft, op aangeven van de
kerkvoogdij en kosters, een protocol ontwikkeld om de veiligheid van de bezoekers
zoveel mogelijk te waarborgen en daarmee de mogelijkheid te bieden voor de
toegestane 30 aanwezigen (en als het goed gaat, per 1 juli 100* aanwezigen).
*naast deze aantallen aanwezigen zijn in de kerkdienst ook aanwezig de personen
met een taak behorend bij de kerkdienst.
Dit protocol moet strikt worden gerespecteerd en worden uitgevoerd. Het zal, zeker in
het begin, voor iedereen wennen zijn, maar als iedereen de voorschriften in acht
neemt, dan is het goed werkbaar.

Protocol bezoek kerkdienst
-

Er wordt één ingang gebruikt voor binnenkomen van de kerk, de kant van
Open Deur. Bij de ingang staan hygiënemiddelen.
Elke bezoeker (individu of gezin) worden begeleid door coördinatoren naar
hun zitplaats.
Coördinatoren zijn: dienstdoende koster en de twee aanwezig kerkvoogden
volgens rooster.
De coördinatoren brengen de bezoekers naar zitplaats toe (zgn. eigen
plaatsen is niet mogelijk, aanwijzingen van coördinatoren opvolgen).
Er zitten 2 en in sommige banken 3 personen/zitplekken. Dit ter beoordeling
door de coördinatoren.
De banken worden om en om bezet, zodat er afstand van 1,5 meter
gegarandeerd is.
Op de stoelen (galerij en voor preekstoel) twee lege stoelen tussen de
personen laten. En een lege rij tussen de personen.
Alleen achterste rij van de armenbank bezetten.
In koetsen alleen rij tegen de muur bezetten.
Niet strak langs het gangpad gaan zitten i.v.m. 1,5 naar andere bank toe.
Voor gezinnen, wonend in hetzelfde huis, kunnen gezamenlijk in één bank
zitten
De kerk wordt “gevuld” te beginnen vanaf de plaats van de kosters.
De looproute van de coördinatoren in volle kerk is via de consistorie, voor de
armenbanken.
Bij het verlaten van de kerk, rij voor rij met voldoende afstand. Moet op eigen
initiatief geordend verlopen. Bij 30 aanwezigen in de dienst alleen via de
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uitgang aan de kant van de Open Deur. (bij 100 aanwezigen ook uitgang via
de kant Toren (blok onder orgel, en stoelen) en kant Open Deur ( rest van
aanwezigen). Eerst rijen dichtst bij de uitgangen. Aanwezigen van koor, kerk
pas verlaten na banken kerkzaal. )
Jassen meenemen naar zitplaatsen
Toiletbezoek beperken tot het minimum.
100 is maximale aantal per 1 juli. Max plek voor 70 alleenstaanden, bij
gezinnen kan dit oplopen tot max 100 bezoekers.
De aanwezige kerkenraadsleden nemen plaats in de “ronde bank” voor de
preekstoel, Hiermee meer ruimte voor bezoekers in banken achter de ronde
bank.
Er is een vaste bezetting van 10 mensen:
 Predikant
 1 Ouderling
 1 Diaken
 Koster
 2 keer kerkvoogd
 BHV
 Bediener beeldpanelen
 Organist
 De ónverwachte gast…..
Na afloop van de dienst iedereen z.s.m. naar huis. Het is niet toegestaan te
blijven napraten bij de uitgangen van de kerk.

Aanmelden
-

-

Werken met systeem van aanmelden, telefonisch.
Aanmeldingen gebeuren per wijk, één wijk per zondag. Aanmeldingen te laten
binnenkomen bij de wijkouderling van betreffende wijk.
Deze planning met bijbehorend nummer van de wijkouderling communiceren
in kerkbode.
Aanmelden kan alleen telefonisch, gedurende het tijdsblok vrijdagavond
tussen 19.00 – 21.00) voor de opvolgende zondag.
Bij aanmelden registreren wie, hoeveel personen, en tijdsindeling maken
wanneer ze bij de kerk moeten zijn om te worden “binnengelaten”. Dit om
opstoppingen bij de ingang te voorkomen. Indelen in blokken van 5 minuten
vanaf 9.30 uur. Bij aanmelding gelijk de tijd aangeven hoe laat ze verwacht
worden.
Als wijkouderling er naar streven dat iedereen uit je wijk naar de kerk kan
komen.
Bij bijzondere diensten (doop, belijdenis) worden alleen de genodigden door
de doopouders, belijdeniscatechisanten toegelaten.
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-

Hierbij uiteraard aangeven dat wanneer je verkouden bent, hoest etc, om niet
te komen. Hygiëne voorschriften in acht nemen en vermelden of naar vragen
bij de aanmeldingen.

Overig
-

-

Zingen is niet toegestaan in de dienst. Het idee om te gaan “werken” met
(Max.) 2 voorzangers wordt uitgewerkt.
Alleen in de ochtenddienst zijn 30 / 100 mensen welkom. De avonddienst
alleen digitaal. (Wanneer er 2 diensten met bezoekers per zondag gehouden
worden, dan moet na de ochtenddienst alles worden schoongemaakt. Is
gezien de indeling en hoeveelheid werk niet te doen in onze kerk (na de dienst
lange tijd bezig om schoon te maken).
Afgesproken dat we verhuur van de kerk voor “derden” gedurende de
Coronaperiode niet doen (vraagt veel extra inzet van kosters en kerkvoogden)
Vanwege de planning dat mensen de kerk binnenkomen, vroeger dan
gebruikelijk, organisten vragen vroeger te gaan spelen
Collectes doen we niet in de dienst. Bij de uitgang staat een collectebus.
Er is geen kinderoppas!
In de vergadering van de kerkenraad op 11 juni heeft de kerkenraad besloten
het ambt van predikant te zien als zgn. contactberoep. Dit betekent dat de
predikant met “de hand” mag dopen en de 1,5 meter afstand geen verplichting
is voor deze handeling.
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