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Inleiding
Medio mei ’20 heeft de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland, waar wij
als Hervormde Gemeente Westerhaar toe behoren, een protocol opgesteld om gefaseerd
het gebruik van het kerkgebouw als plaats van samenkomst weer mogelijk te maken. De
concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten - zoals erediensten - hervat, moet er een
gebruiksplan worden opgesteld. Dit gebruiksplan is een lokale en op ons kerkgebouw
toegespitste praktische invulling. Het landelijke PKN-protocol biedt hiervoor een belangrijk
handvat, tegelijkertijd is het niet allesomvattend. Daarom is het gebruik van gezond verstand
van even groot belang.
Het gebruiksplan is beschikbaar voor alle gemeenteleden en ligt ter inzage in de kerk. Het
blijft actief zolang het landelijke PKN-protocol dat voorschrijft. De meest recente versie is
beschikbaar via de website van de kerk of op te vragen bij de scriba.
Voor alle activiteiten geldt dat we de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand,
kwetsbare personen e.d. in acht nemen.
De kerkenraad
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De eredienst
Voor en na de kerkdienst:
•

Voor iedere viering worden 4 coördinatoren ingeroosterd door de scriba. Deze
coördinatoren zien toe op naleven van de maatregelen die getroffen zijn. Zij geven
aan waar mensen mogen zitten of lopen. Voorlopig levert de kerkenraad aangevuld
met Kosteressen deze coördinatoren.

•

Bij de ingang van de kerk worden de mensen begroet en informeert een coördinator
naar de gezondheid middels de volgende triage-vragen die op een bord staan:

Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen:
•

Neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?

•

Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?

•

Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?

•

Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona
vastgesteld?

Als op één van deze vragen het antwoord ‘ja’ is, dan mag u de kerk niet bezoeken.

•

De garderobe is afgesloten. Jassen dienen meegenomen te worden naar de kerkzaal.

•

Wel/niet bezoeken van de kerk: Leden en gasten van onze gemeente kunnen de
kerkdienst bezoeken tenzij er op 1 van de triage-vragen ‘ja’ is geantwoord. Mensen
die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf
of zij aan de kerkdienst deelnemen. De kerk wijst op het advies van de overheid:
voorschriften van de rijksoverheid met betrekking tot risicogroepen.

•

Het aantal kerkgangers dat aanwezig mag zijn is beperkt. Rekening houdend met de
grootte van de kerkzaal en 1,5 meter maatregel kunnen wij maximaal 120 mensen
toelaten. Er is dan ook rekening gehouden met de volgende medewerkers:
voorganger, ouderling van dienst, reserve ouderling, enkele technici, diaken,
kerkrentmeester en coördinatoren/kosteressen.

•

Vanaf 5 juli zijn de kerkdiensten weer te bezoeken voor gemeenteleden. Tot die tijd
is de dienst middels een livestream te bekijken en via www.kerkomroep.nl te
beluisteren. Ook na 5 juli is de dienst middels een livestream te bekijken.
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•

Reserveringssysteem: Omdat zowel het maximumaantal kerkgangers als het aantal
beschikbare plekken beperkt is, is het werken met een reserveringssysteem
verplicht. Gemeenteleden kunnen zich aanmelden bij kosteres Diane Drenth. Het
aanmelden kan op drie verschillen manieren:
✓ Telefonisch: dinsdag en vrijdag voorafgaand op de zondagdienst
tussen 18:00 uur en 19:00 uur. Telefoonnummer: 06-15177511 of
0546 659619.
✓ Email: aanmelding per mail kan in de week voorafgaand op de
zondagdienst tot vrijdag 18:00 uur. Bij de aanmelding dien je
telefoonnummer toe te voegen en te antwoorden op de triage-vragen.
(zie blad 2) Mailadres: kostereshervormd@gmail.com.
✓ Website: Op http://hervormdwesterhaar.nl/aanmelden-kerkdiensten/
kunt u het aanmeldformulier invullen.

Wanneer men niet toegelaten kan worden in verband met over-inschrijving ontvangt u
bericht en wordt u wel in de gelegenheid gesteld om reeds te reserveren voor de
volgende week. Bij eventuele over-inschrijving wordt geen rekening gehouden met
volgorde van binnenkomst maar wel met toewijzing van vorige zondagen. Deze
bevestiging hoeft niet te worden meegenomen naar de kerk. De coördinatoren
beschikken over een lijst met toe te laten namen.
•

Binnenkomst en uitgang van het kerkgebouw: Wij gebruiken beide de hoofdingangen
voor binnenkomst en vertrek. Wanneer meerdere leden tegelijk aankomen, zal men
buiten moeten wachten totdat een coördinator aangeeft dat men binnen kan komen.

•

Persoonlijke bescherming: Bij de ingang en bij de toiletten staan desinfecterende
middelen. Gemeenteleden wordt gevraagd toiletbezoek tot een minimum te
beperken.

•

Aanvangstijd: Omdat we verwachten dat de ‘inloop’ aanzienlijk langer duurt dan
normaal vragen we de leden om tijdig naar de kerk te komen. De kerk is van 08.45
uur geopend en de dienst zal zoals altijd om 09.30 uur starten.

•

De pendelbus is voorlopig niet beschikbaar

•

Koffiedrinken en ontmoeting na afloop: Koffiedrinken is nog niet mogelijk. Na afloop
van de kerkdienst verlaten we de kerkzaal in omgekeerde volgorde op aangeven van
de coördinatoren en gaan via hoofdingangen direct naar huis.

•

Gebruik overige ruimtes: De consistorie is beschikbaar rondom de kerkdienst evenals
de toiletten en keuken. Grote zaal, grote oppas en kleine oppas zijn niet toegankelijk
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Het reinigingsplan voor het kerkgebouw en de nevenruimtes is als volgt.
Ruimte
Kerkzaal
keuken
Consistorie
Toiletten
Grote zaal
Kleine oppas
Grote oppas

capaciteit
120 (excl.
medewerkers)
5 personen
80 personen
-

Frequentie
1x per week

Door wie
Kosteressen

Opmerking
Na de dienst

variabel
1x per week
variabel
variabel
-

Kosteressen
Kosteressen
Kosteressen
Kosteressen
-

Na gebruik
Na gebruik
Na gebruik
Na gebruik
afgesloten
afgesloten

De kosteressen kunnen voor de schoonmaak de hulp in schakelen van vrijwilligers.
Vrijwilligers kunnen zich bij kosteressen Diane Drenth en Jannie Scholten melden.
Aanmelding wordt zeer op prijs gesteld. De kosteressen instrueren op welke wijze er
schoongemaakt dient te worden. In de kerkzaal worden de stoelen, banken,
deurklinken, lessenaar, microfoons na elke dienst gereinigd. Tevens wordt er na de
dienst geventileerd.
In de overige ruimtes worden alle oppervlakten, deurklinken en stoelen gereinigd.
•

Gebruik toiletten: De toiletten zijn toegankelijk. Aan gemeenteleden wordt gevraagd
om het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum te beperken. Wij verzoeken
u om thuis voorafgaand aan de dienst thuis gebruik te maken van het toilet.
Toiletten worden schoonmaakt volgens het reinigingsplan. Extra hygiënedoekjes zijn
beschikbaar die bezoekers kunnen gebruiken voor deurklinken en toiletbrillen.
Verzoek om de Hygiënedoekjes na gebruik in daarvoor bestemde afvalbak te
deponeren.

De kerkzaal
De volgende uitgangspunten zijn gebruikt bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal:
•

Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. Dit is
gedaan door banken af te sluiten en markering aan te brengen.

•

De coördinator(en) zien toe op de maatregelen die getroffen zijn.

•

Twee coördinatoren/kosteressen zijn beschikbaar om mensen te begeleiden naar
een zitplaats. De zitplaatsen zijn opgedeeld in plekken voor 2 personen. Huisgenoten
mogen bij elkaar zitten. De kerkzaal wordt zoveel als mogelijk ‘van voor naar achter’
gevuld. Helaas kan er geen aanspraak gemaakt worden op een vaste plek.
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•

Het verlaten van het kerkgebouw wordt ook begeleid door de coördinator(en). De
mensen die het dichtst bij de uitgang zitten gaan als eerste weg. We gebruiken de
beide hoofdingangen voor het verlaten van de kerk.

•

De kerkzaal, inclusief de deurklinken, lessenaars, spreekstoel, microfoons en stoelen,
worden gereinigd volgens het reinigingsplan.

•

Gezinnen waarvan de kinderen naar de kindernevendienst gaan krijgen aan de
buitenzijde een zit plek toegewezen. Dit om de passeerbewegingen tot een minimum
te beperken.

De kerkdienst
In en rond de kerkdienst is er nog aan aantal aspecten waarmee rekening gehouden dient te
worden, zoals:
•

Muzikale medewerking: Muziek wordt via de luidsprekers afgespeeld.

•

De kansel-microfoon wordt alleen door de predikant gebruikt.

•

Het balkon is alleen toegankelijk voor de beamerbediende en coördinatoren.

•

Kindernevendienst: Tot nader order zijn er geen kindernevendiensten en
kinderoppas.

•

Zingen tijdens vieringen: Sinds 1 juli is gemeentezang weer toegestaan mits de
RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. Gezien het ontbreken van ventilatie in de
kerkzaal en het feit dat een overgroot gedeelte van onze gemeenschap valt onder de
risicogroep “kwetsbare ouderen”is er besloten niet te zingen tijdens de dienst.
In overleg met de predikant kan gekozen worden voor muziek vanaf CD/via internet.

•

Collectes: Het gebruik van doorgeefzakken of lange collectestokken is niet mogelijk.
Bij de uitgangen staan collecte-emmertjes. Uiteraard nodigen we u van harte uit om
giften via de bank over te schrijven.

•

Bijbels/liedboek: Bijbels en liedboeken zijn niet voor handen. Deze dienen zelf
meegenomen te worden.

•

Gemeenteleden met rugklachten dienen zelf een kussen mee te nemen.
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•

Kinderoppas: Per 6 september starten we weer met de kinderoppas. Let op! Neem
zelf speelgoed mee.

•

Kindernevendienst: Per 20 september starten we weer met de kindernevendienst.

Bijzondere vieringen en bediening van sacramenten
Avondmaal en Doop: Het avondmaal wordt voorlopig uitgesteld. Een evt. doop zal, in
overleg met de doopouders, voorlopig worden uitgesteld.
•

Overige diensten als huwelijksdiensten, bevestigingsdiensten van kerkenraadsleden
of rouwdiensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals eerder
beschreven. Het vermijden van lichamelijk contact is extra belangrijk. Dat betekent
feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking en zegenen op anderhalve meter
afstand.

•

Bij een rouwdienst worden de aanwijzingen van de uitvaartleider gevolgd. Hij/zij is
via de uitvaartbranche geïnformeerd.

Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten
Specifieke aanwijzingen voor bijeenkomsten anders dan kerkdiensten, zoals:
•
•

•
•
•
•
•

De dagelijkse voortgang van het gemeentewerk door de kerkenraad, colleges, werk- en
taakgroepen
Jeugdwerk
Voor jeugd tot 18 jaar hoeft onderling geen 1,5 m afstand te worden gehouden. De leiding
dient wel 1,5 m afstand te houden. Zie ook protocol jeugdwerk op jongprotestant.nl.
Groepswerk (bijvoorbeeld kringenwerk, activiteiten in het kader van vorming en toerusting
etc.)
De verkiezing van predikanten en de voorbereiding van deze verkiezing
De verkiezing van ouderlingen en diakenen en de voorbereiding van deze verkiezing
De bemiddeling in conflicten (door bijvoorbeeld visitatie en/of classispredikant)
Kerkelijke rechtspraak
Al deze activiteiten kunnen met inachtneming van bovenstaande basisregels weer
plaatsvinden, zowel in het kerkgebouw als op andere plekken (denk aan vergaderingen en
kleinschalig groepswerk in huizen).
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Voor al deze activiteiten geldt dat ze, waar het gebruik van het kerkgebouw betreft, moeten
voldoen aan de richtlijnen in het gebruiksplan. Ook voor externe huurders van het
kerkgebouw gelden deze richtlijnen.
Tijdens activiteiten anders dan kerkdienst is er altijd een coördinator aanwezig. Deze
coördinator ziet toe op naleving van de RIVM richtlijnen en richtlijnen die in het gebruiksplan
staan vermeld. Worden deze niet nageleefd, dan mag de coördinator de activiteit
afgelasten/stopzetten.

Slotbepaling
Met dit gebruiksplan geeft de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente westerhaar invulling
aan het protocol zoals gepubliceerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in
Nederland. Dit gebruiksplan is op moment van schrijven in overeenstemming met de
geldende richtlijnen vanuit de overheid en zal worden aangepast op basis van opgedane
ervaring of zodra de richtlijnen daar aanleiding toe geven.
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