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Gebruiksplan 1,5 meter kerk

Introductie
Dit gebruiksplan voor de Ontmoetingskerk te Noordeloos is een bindende richtlijn voor
alle gebruikers van het kerkgebouw.
Tijdens de periode van uitbraak van het covid-19-virus heeft de Ontmoetingskerk, in
navolging van de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de PKN, met ingang van
zondag 15 maart 2020 haar deuren gesloten en geen fysieke kerkdiensten gevierd.
Vanaf de week van zondag 22 maart worden online-diensten gedurende de week
opgenomen en op zondagochtend uitgezonden via het YouTube-kanaal.
Met ingang van juni 2020 heeft een verruiming plaatsgevonden van de richtlijnen en
adviezen, waarbij een aantal van 30 personen weer mogen deelnemen aan de
erediensten. De kerkenraad van de Ontmoetingskerk te Noordeloos heeft ervoor
gekozen om deze verruiming nog niet door te voeren in haar beleid ten aanzien van het
vieren van kerkdiensten. Gedurende deze eerste verruimingsperiode zullen de diensten
in de Ontmoetingskerk nog steeds vooraf worden opgenomen en worden uitgezonden
op zondagochtend.
Een verdere verruiming zal plaatsvinden vanaf juli 2020. Vanaf dat moment mogen
zoveel mensen deelnemen aan de eredienst als de 1,5meterregel toelaat in het gebouw,
met een maximum van 100 personen. Dit betekent voor de Ontmoetingskerk een aantal
van ongeveer 70 kerkgangers in de kerkzaal. Verderop in dit gebruiksplan wordt hierop
inhoudelijk verder ingegaan. De kerkenraad van de Ontmoetingskerk heeft besloten, in
het kader van deze verruiming, eind juli 2020 haar deuren weer te openen. Zij heeft
daar de volgende voorwaarden aan verbonden:
1. Er dient een deugdelijk gebruiksplan voorhanden te zijn, dat voldoet aan alle
richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de PKN. Dit gebruiksplan zal als bindende
leidraad worden gehanteerd bij alle activiteiten die in het kerkgebouw zullen
plaatsvinden.
2. Er zal een audiovisueel systeem van livestreaming worden aangeschaft, dat zal
worden geïnstalleerd, uitgebreid getest en goed bevonden, zodat de thuisblijvers op
kwalitatief hoogwaardige wijze deel kunnen nemen aan en onderdeel kunnen zijn
van deze diensten.
In dit gebruiksplan worden de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de PKN
concreet vertaald in een aantal regels die zijn toegespitst op onze lokale situatie in de
Ontmoetingskerk en welke bindend zullen zijn bij het houden van activiteiten in het
kerkgebouw.
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Dit gebruiksplan is opgesteld door de commissie ‘1,5meterkerk’, bestaande uit:
 Nelly Attema – koster
 Marian Verburg – koster
 Gerco den Oudsten – kerkrentmeester, logistiek
 Jan Vink – kerkrentmeester, audiovisuele techniek
 Elvira van Mourik – jeugdouderling
 Annette Driebergen – predikant
 Rudolph de Jong - voorzitter
 Caroline Vreugdenhil – scriba
Het gebruiksplan is vastgesteld door de kerkenraad (dd.22 juni 2020)
Een samenvatting van het gebruiksplan wordt gecommuniceerd via de gemeentebrief.
Het volledige gebruiksplan is op papier aanwezig in de kerk (exemplaar in de
diaconiekast en in de consistorie). Bovendien is het volledige gebruiksplan te raadplegen
op de website www.ontmoetingskerk.nl.
Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het gebruiksplan kunt u terecht bij de
leden van de commissie 1,5m kerk of de kerkenraad (persoonlijk aanspreken, bellen of
mailen naar scriba@ontmoetingskerk.nl).
2.

Corona en veiligheid
Dit gebruiksplan is opgesteld volledig in lijn met RIVM-richtlijnen en het PKN-advies in
deze. In de komende periode zullen updates plaatsvinden en ook worden verwerkt in
ons plaatselijk gebruiksplan. Dit gebeurt op basis van de landelijke richtlijnen en
adviezen, alsmede van de landelijke en lokale gebruikerservaringen. Updates en
wijzigingen zullen worden gecommuniceerd via de gemeentebrief.

3.
-

Kerkdiensten
Aanvangstijd van de kerkdienst is wekelijks op zondag om 9.30 uur. De dienst is in beeld
en geluid ook vanaf 9.30 uur via livestreaming te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.
Voorlopig zijn er geen avonddiensten.
In de anderhalve meter situatie zullen circa 70 personen kunnen deelnemen aan een
dienst. De dienst zal echter thuis ook live te volgen zijn dankzij livestreaming techniek.
Veel mensen zullen thuis de kerkdienst meemaken. Dat vraagt zowel iets van de
techniek, als ook van de opbouw en inhoud van de diensten.
De online-diensten in de afgelopen periode waren afwisselend, gevuld met bijdragen
van verschillende mensen en filmpjes. Voor de livestreaming zal het inzetten van
verschillende mensen voorlopig beperkt zijn om “verkeer” in de kerkzaal te beperken en
de anderhalve meter zo goed mogelijk te kunnen handhaven.
Voorgaande houdt in dat ook in een situatie van fysieke diensten met livestreaming nog
steeds gebruik gemaakt zal worden van filmpjes.
Gemeentezang (en gebruik van blaasinstrumenten) wordt voorlopig nog afgeraden en
zullen we daarom ook nog niet doen. Live kijken naar gezongen muziek op de beamer,
hoe mooi soms ook, is minder inspirerend dan zelf te mogen zingen, maar voorlopig een
goede oplossing. Voor wie in de kerk is, willen we geen ‘bioscoop’-setting creëren, maar
zoeken naar werkelijk samen vieren en beleven. Tegelijkertijd realiseren we ons dat dat
beperking meebrengt voor wie thuis meeviert en meeleeft. Via livestreaming proberen
we deze beperking tot een minimum te reduceren.

-

-

-
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Er zal bovendien gebruik gemaakt kunnen worden van een klein koortje dat tijdens de
dienst liederen ten gehore brengt in de kerkzaal, op voldoende ruime afstand van de
aanwezige gemeenteleden.
Gemeenteleden in de kerk kunnen worden uitgenodigd teksten mee te spreken of
gezongen teksten mee te neuriën. Ook hebben we hebben de mogelijkheid om met
orgel, piano of wellicht andere instrumenten voor muzikale momenten te zorgen. Dat
kunnen liederen zijn of meer meditatieve muziek. Zang middels filmpjes, zoals in de
afgelopen periode plaats heeft gevonden, kan ook worden toegepast.
Het gebruik van een lector zal, met in achtneming van de afstandsregels, kunnen
worden toegepast.
Wanneer de livestreaming goed werkt, zullen ook weer gastpredikanten worden
uitgenodigd om voor te gaan. Zij ontvangen een schrijven met informatie over het
gebruiksplan. Daarbij krijgen zij ook het expliciete verzoek om te zorgen voor een iets
ingekorte liturgie en er rekening mee te houden dat er niet door de gemeente wordt
gezongen.
Bijzondere diensten en sacramenten
Bijzondere diensten worden in overleg met betrokkenen ingevuld. Daarbij valt te
denken aan doopdiensten en bevestiging van ambtsdragers. Voor die gelegenheden is
het beroep van de predikant aangemerkt als contactberoep. Dat betekent dat er op
korte afstand mag worden gedoopt en evt. de handen opgelegd mogen worden als
teken van zegen. Natuurlijk gebeurt dat alleen na akkoord van alle betrokkenen. Waar
die overeenstemming er niet is, wordt gezocht naar een alternatief.
Voor de viering van de Maaltijd van de Heer hebben we nog geen gebruiksplan. In
eerste instantie laten we die vieringen voorbijgaan. Dat is een ongebruikelijk besluit,
maar voor dit moment (half juni) het beste. Die vieringen komen in onze beleving pas
echt goed tot z’n recht als we dat daadwerkelijk samen kunnen doen. In een volgende
fase komen we daarop terug.
Begrafenis- en huwelijksdiensten zullen per geval individueel worden ingevuld, in
overleg met de betrokkenen en de predikant, met in achtneming van de regels, zoals
gesteld in dit gebruiksplan.
Deelnemers/Capaciteit
Normaal gesproken is in de kerkzaal ruimte voor ca. 150 personen. Bij drukbezochte
diensten worden de schuifdeuren geopend en kunnen er nog zo’n 100 stoelen extra bij
geplaatst worden in de ontmoetingsruimte. In verband met de anderhalve meter
afstand zullen de schuifdeuren permanent geopend zijn. De stoelen zullen per dienst
worden klaargezet op anderhalve meter van elkaar, waarbij leden van hetzelfde
huishouden wel direct naast elkaar kunnen zitten. In de kerkzaal en de
ontmoetingsruimte samen is, rekening houdend met de anderhalve meter afstand,
plaats voor ongeveer 70 personen. Alle aanwezigen tijdens de dienst worden daarin
meegeteld: dus inclusief predikant, ouderling van dienst, organist, kosters, technici,
logistieke coördinatoren, lector, muzikanten, etc.
In het totale gebouw mogen niet meer dan 100 personen aanwezig zijn. Voor alle
jeugdactiviteiten in de nevenruimtes geldt daarom een maximum van 30 personen,
oppas en leiding meegeteld. Wanneer er minder dan 30 kinderen en leiding in de
nevenruimte aanwezig zijn, kan het aantal personen in de kerkzaal worden verhoogd tot
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maximaal 77 personen. Het maximum van 100 personen in het gebouw blijft te allen
tijde gehandhaafd.
Gemeenteleden, relaties van gemeenteleden en gasten zijn allen welkom. Wel dient
iedereen zich vooraf aan te melden voor het bijwonen van de diensten, om het
maximum aantal deelnemers goed in de gaten te kunnen houden en de kerkzaal en
nevenruimtes vooraf in te kunnen richten op het juiste aantal personen.
Kwetsbare mensen, zoals ouderen, zieken en mensen die in verband met
werkzaamheden veel met kwetsbaren in contact komen en daarom het risico van
besmetting extra willen beperken, wordt geadviseerd om de diensten thuis te volgen via
livestreaming. De beoordeling van op wie dit van toepassing is, blijft een ieders eigen
verantwoordelijkheid.
6.

Aanmelden
De RIVM-richtlijnen volgend is vooraf aanmelden voor de kerkdiensten noodzakelijk. Dit
kan eenvoudig via de website van de Ontmoetingskerk. Aanmelden gaat per
huishouden, per dienst.
Werkwijze aanmelden:
Ga naar www.ontmoetingskerk.nl > ‘Aanmelden Kerkdienst’ (button op homepage).
1. Vul naam en e-mailadres in
2. Geef per dienst aan met hoeveel personen u komt (uit 1 huishouden). Aantal
kinderen voor oppas en kinderwoorddienst apart opgeven.
Aanmelden is mogelijk tot vrijdagavond 24:00 uur. Daarna zal bekeken worden voor wie
er plaats is. Dit zal in principe gaan op basis van wie zich het eerst heeft aangemeld.
Indien er te veel aanmeldingen zijn, zal bij de bevestiging van wie wel/niet kan komen
rekening gehouden worden met wie al eerder een dienst heeft kunnen bijwonen en wie
nog niet, zodat zo veel mogelijk mensen aan de beurt komen. Iedereen ontvangt
zaterdag (1 dag van te voren) vóór 12:00 uur een bevestigingsmail om te laten weten
dat er plaats is of dat dit helaas niet zo is. De dienst kan dan thuis gevolgd via livestreaming.
Bij gezondheidsklachten blijft men thuis. Afmelden kan via scriba@ontmoetingskerk.nl.
In de bevestigingsmail zal erop gewezen worden dat alle personen bij bezoek van de
kerk vrij moeten zijn van corona-gerelateerde gezondheidsklachten (hoesten, koorts).
Dit geldt voor alle gezinsleden, ook als die niet meekomen. Wanneer er wel sprake is
van dergelijke klachten, dient men thuis te blijven.
Wie geen beschikking heeft over internet kan zich telefonisch aanmelden via het
wijkteam of via scriba Caroline Vreugdenhil (0183-582399/06-50234877).
Als werkgroep en kerkenraad beseffen we dat dit systeem van deelname ook voor
teleurstellingen kan zorgen. Mochten er specifieke vragen of wensen zijn, dan kunt u
zich altijd wenden tot de scriba via mail scriba@ontmoetingskerk.nl of bovengenoemde
telefoonnummers. Ondertussen geloven we erin dat we hier met een tijdelijke situatie
te maken hebben en dat wij ons hier als Ontmoetingskerk gezamenlijk doorheen zullen
slaan.
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Kerkauto
Gedurende deze eerste periode van verruiming zal er nog geen kerkauto rijden.
Gedurende de opstart zal worden bekeken wat het beste moment is om ook hier weer

mee te starten.
8.

Routing en logistiek
Plattegrond
Hierop ziet u:
 De 4 verschillende ingangen van de ontmoetingskerk:
o Hoofdingang en ingang via terras achterzijde: voor bezoekers kerkzaal
o Ingang kleine jeugdruimte: voor kinderen van oppas of kwd groep 1-4
o Ingang grote jeugdruimte: voor kinderen kwd groep 5-8 en jeugdkerk
 Looproutes voor de kerkzaal (geel en roze, via 2 verschillende ingangen)
 Plaats van 4 coördinatoren (2 voor de poort, 2 bij de ingangen van de kerkzaal)
De coördinatoren dragen opvallende hesjes.
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 Plaats van desinfectiepompjes (bij de ingangen van de kerkzaal).

-

-

-

-

-

-

-

Ontvangst
Kerkgangers worden vóór de poort welkom geheten door 2 (logistieke) coördinatoren.
Zij zijn herkenbaar met blauwe hesjes (zie afbeelding voorzijde gebruiksplan).
De coördinatoren zullen iedereen vragen naar gezondheid (geen koorts/verkoudheid,
ook niet van gezinsleden?).
De coördinatoren zorgen vervolgens voor de verdeling, (afhankelijk van de drukte en de
samenstelling van de kerkgangers) wijst de coördinator de gele of roze looproute.
Kerkgangers met kinderen voor de oppas of kinderwoorddienst/jeugdkerk ontvangen bij
bevestigingsmail reeds uitleg over ingang bij de nevenruimtes en werkwijze. Kinderen
worden weggebracht voordat de ouders naar de kerkzaal komen.
Alle kerkgangers lopen langs desinfectiepompje op statafel om de handen te
desinfecteren (verplicht!).
Daarna komen ze bij de 2e coördinator, op de gele of roze route, die de beschikbare
plaats(en) zal aanwijzen. Belangrijk is dat de zaal vanaf de uiterste voorzijde wordt
gevuld, zover mogelijk van de ingang vandaan. Op deze manier loopt men het minst
langs een reeds bezette stoel.
Op de looproute dient uiteraard ook de 1,5 meter afstand gehanteerd te worden.
De looproutes worden duidelijk op de vloer gemarkeerd.
De kosters zijn flexibel inzetbaar om bezoekers de plaats aan te wijzen.
De deur bij het orgel wordt voorzien van een aanwijzing om nog verder door te lopen
naar het terras.
De garderobe mag niet gebruikt worden. Iedereen neemt de eigen jas mee in de
kerkzaal en hangt deze over de leuning van de stoel waarop men plaatsneemt.
Het gebruik van toilet tot een minimum beperken.
Ruimtes die niet gebruikt worden, worden afgesloten.
Kerkzaal
Maximale capaciteit in de kerkzaal en ontmoetingsruimte is 77 stoelen, inclusief 2
kosters, 4 logistieke coördinatoren, organist, 2 personen voor techniek, predikant,
ouderling van dienst, dienstdoende diaken en evt. andere muzikanten.
Naar aanleiding van de aanmeldingen wordt bepaald welke verdeling aan stoelen
geplaatst dient te worden in de kerkzaal. Dit zal op zaterdagmiddag/-avond worden
gedaan. Gezinsleden zitten bij elkaar. Ouderling van dienst, lector, diaken,
coördinatoren en muzikanten zitten bij hun gezin (indien aanwezig).
Er mag niet met stoelen geschoven worden, alleen door de coördinatoren.
Bij de 2 ingangen van de kerkzaal is extra ruimte overgehouden voor inloop (zie gele en
roze looproutes op de plattegrond in bijlage 1). Deze zullen duidelijk gemarkeerd op de
vloer aangebracht worden.
Enkele losse tafels worden in de ruimte geplaatst, om onwenselijke looproutes te
blokkeren, zodat voorkomen wordt dat looproutes door elkaar gaan lopen.
Tevens wat extra tafeltjes plaatsen om de gapende lege ruimte wat te vullen. Daarbij de
kanttekening dat deze niet in vluchtroutes geplaatst mogen worden.
In de plattegrond hebben de kosters, de technici, de pianist, de organist, de lector en
uiteraard de predikant een plaatsje gekregen om loopbeweging tijdens de dienst te
minimaliseren.
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Vertrek
Aan het einde van de dienst zal (door de ouderling van dienst) een korte instructie
worden gegeven over hoe de kerkzaal te verlaten. In principe is dat in omgekeerde
volgorde als bij binnenkomst, via de looproute volgens welke men is binnengekomen.
Bezoekers kunnen niet blijven “plakken” op de looproute om gesprekken aan te knopen.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen met in achtneming van de anderhalve
meter afstand op de juiste manier huiswaarts kan keren.
Consistorie
Voorafgaand aan de kerkdienst zullen de voorganger en ouderling van dienst
verzamelen in de consistorie. De ouderling van dienst zal het consistoriegebed doen. De
koster zal hen ophalen vanuit de consistorie. De ouderling van dienst leidt de
voorganger naar de liturgietafel, maar schudt niet als gebruikelijk de hand. De ouderling
van dienst zal de afkondigingen doen vanaf de preekstoel en maakt vervolgens met een
reinigingsdoekje de preekstoel schoon. De ouderling van dienst neemt plaats in de
kerkzaal (bij evt. aanwezige huisgenoten). Na afloop van de dienst zullen de ouderling
van dienst en voorganger als eersten de kerkzaal verlaten.

9.

Muziek en techniek
Tijdens de diensten zal gebruik gemaakt kunnen worden van verschillende instrumenten
en media.
Eerder in dit plan werd reeds vermeld dat van gemeentezang nog geen sprake zal zijn.
Gemeentezang blijkt een activiteit met verhoogd risico te zijn wat betreft verspreiding
van het virus. Deelnemers kunnen wel zacht meeneuriën met de muziek. Gezamenlijk
uitgesproken tekst/gebed kan wel onderdeel van de liturgie zijn. Dit dient “bescheiden”
te gebeuren en het staat eenieder vrij om wel/niet mee te doen.
Daarnaast zal ook een klein koortje liederen te gehore kunnen brengen in de kerkzaal.
Zij zullen op voldoende afstand van de gemeenteleden staan.
Bij de samenstelling van de dienst kan gekozen worden voor het gebruik van de
volgende instrumenten:
 orgel
 piano
 kleine instrumenten, zoals een gitaar
Blaasinstrumenten worden vooralsnog niet toegepast.
Het gebruik van beamer en scherm zal, zoals we dat gewend waren, voortgezet worden.
Dit is in tussentijd vervangen door een kwalitatief hoogwaardig LED-scherm.
Door het scherm is het in principe niet nodig om liedboeken te gebruiken. Alle teksten
en liederen zijn op het scherm zichtbaar voor de kerkbezoekers en de kijkers thuis.
Daarnaast hebben we in de afgelopen periode geleerd dat het gebruik maken van
filmpjes met muziek gemaakt door externen of in andere kerken ook inspirerend kan
werken en bijdragen aan een mooie dienst. Een goed voorbeeld daarvan is het
kinderlied.
Via de nieuwe audiovisuele techniek, die in onze kerk zal worden geïnstalleerd, wordt
het mogelijk om deze filmpjes blijvend toe te passen indien gewenst. Bij toepassing
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zullen deze filmpjes met muziek op kwalitatief hoogwaardige wijze te zien zijn, zowel in
het kerkgebouw op het scherm, als bij de kijkers thuis.
10. Collecte
De collecte zal zowel digitaal als via melkbussen bij de uitgang plaatsvinden. Er is
minstens één diaken aanwezig voor ontvangst en tellen van de collecteopbrengst in de
melkbussen na afloop. De diaken zal niet bij de melkbussen staan.
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11. Koffiedrinken en ontmoeting
In verband met de anderhalve meter beperking zal er voorlopig nog geen gelegenheid
zijn voor koffiedrinken en ontmoeting na de dienst. Ook samenscholing buiten het
kerkgebouw is niet toegestaan. De anderhalve meter afstand dient te allen tijde, zowel
binnen als buiten, in acht genomen te worden.
12. Jeugd
Kindermoment livestreaming
Zolang er livestreaming is en er nog geen volledige kerkdienst plaats zal vinden, zal er
gekeken worden naar een kort digitaal kindermoment in elke dienst, zodat de
thuiskijkers het ook kunnen meebeleven. Dit kindermoment vindt plaats op het moment
dat de kinderen normaal gesproken naar voren komen om het licht op te halen om naar
de kinderwoorddienst te gaan.














Oppasdienst: 0 - 4 jarigen
Tijdens een aantal kerkdiensten zal er oppas aanwezig zijn voor kinderen van 0 tot 4
jaar. De oppasdiensten worden per maand ingeroosterd. Indien men gebruik wil maken
van de oppasdienst moet dit vooraf via het aanmeldsysteem opgegeven worden.
Voor de oppas is 1 volwassene en, indien nodig, 1 jeugdhulp aanwezig. Zij nemen de 1,5
meter regel tot elkaar in acht. Er is plaats voor maximaal 10 oppaskinderen per
kerkdienst.
Breng- en haalmomenten worden zo georganiseerd dat het mogelijk is om 1,5 meter
afstand te houden tussen volwassenen. Oppaskinderen worden door 1 volwassene via
de buitendeur naar de kleine jeugdruimte gebracht. Ouders mogen de oppasruimte niet
betreden.
In bevestigingsmail zal een instructie worden meegestuurd.
Kinderwoorddienst
Een aantal keer per maand zal er tijdens de kerkdienst kinderwoorddienst (kwd) zijn
voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8 in één groep. Dat wordt per maand
ingeroosterd. Indien men gebruik wil maken van kwd moet dit vooraf via het
aanmeldsysteem opgegeven worden. Kwd duurt van begin tot einde van de kerkdienst.
Tijdens het begin (en evt. einde) van de kwd zal de livestreaming van de kerkdienst
worden gevolgd op een scherm in de jeugdruimte. Na het kindermoment in de
kerkdienst zal de kwd-leiding de kwd uitvoeren volgens Kind op Zondag, zoals we
gewend zijn.
Er zijn 2 personen kwd-leiding aanwezig. De leiding houdt onderling 1,5 meter afstand.
Kwd voor groep 1 t/m 8 vindt plaats in de grote jeugdruimte (max. 18 kinderen).
Breng- en haalmomenten, via de buitendeur naar de grote jeugdruimte, worden zo
georganiseerd dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen de
volwassenen. Ouders mogen de jeugdruimte niet betreden. Kinderen wassen bij
binnenkomst de handen goed met water en zeep en gebruiken papieren handdoekjes
bij het afdrogen. Jassen hangen de kinderen op hun eigen stoel.
In bevestigingsmail zal een instructie worden meegestuurd.
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Gebruiksplan 1,5 meter kerk

Jeugdkerk
Vanaf september zal er één keer per 2 maanden tijdens de kerkdienst jeugdkerk zijn.
Afhankelijk van de dan geldende maatregelen zal gekeken worden of de jeugdkerk voor
groep 5 t/m 15 jaar is of alleen voor de 12+ jeugd. Indien men gebruik wil maken van de
jeugdkerk moet dit ook vooraf via het aanmeldsysteem opgegeven worden.
Er zijn 2 á 3 personen leiding aanwezig. De leiding houdt onderling 1,5 meter afstand.
Ook tot de kinderen van 12+ jaar bewaren zij 1,5m afstand. Er is plaats voor maximaal
16 kinderen per jeugdkerk.
De kinderen gaan naar binnen via de buitendeur van de grote jeugdruimte. De kinderen
wassen bij binnenkomst de handen goed met water en zeep en gebruiken papieren
handdoekjes bij het afdrogen. Jassen hangen de kinderen op hun eigen stoel.
In bevestigingsmail zal een instructie worden meegestuurd.
Overige Jeugdwerk
Club en andere jeugdactiviteiten zijn nader te bepalen. Dit zal in elk geval pas na de
zomervakantie opgestart gaan worden, afhankelijk van de ontwikkelingen en dan
geldende richtlijnen, naar gelang de animo onder gemeenteleden en beschikbaarheid
van leiding. Als het opgestart wordt, zal het gebruiksplan daarop worden aangepast.

13. Reiniging en hygiëne
Voor de kerkdienst
- Zaterdagavond ventilatieluiken openen.

-

-

-

-

Tijdens de kerkdienst
Bij de twee ingangen staan statafels met daarop een desinfectiepompje om de handen
te desinfecteren en een doosje tissues.
De preekstoel en microfoons worden bij gebruik door meerdere personen, tijdens de
dienst schoongemaakt met desinfectiedoekjes die onder de preekstoel klaarstaan. Dit
geldt in ieder geval voor de ouderling van dienst en lector.
Na de kerkdienst
Er wordt geen koffie-thee-limonade geschonken.
Aanvankelijk zullen er nog geen avonddiensten plaatsvinden, maar wanneer dit wel zo
is, worden in elk geval de kerkzaal en de consistorie direct na de eerste dienst gereinigd:
de preekstoel, de liturgische tafel, het orgel, beamerplaats, stoelen, tafels, deurklinken.
De jeugdruimtes vallen in de wekelijkse schoonmaak.
Ventileren en deuren en ramen openen.
Toiletten
Toiletgebruik tot een minimum beperken.
Aanwezig:
 2x automatische zeepdispenser
 2x papieren handdoekdispenser
 Sensor pedaalemmer
 Hygiënedoekjes die gebruikt kunnen worden voor deurklinken en toiletbril
Na iedere activiteit worden toiletten (inclusief deurkrukken) gereinigd en pedaalemmers
geleegd.
Er wordt gewerkt met handschoenen aan.
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Keuken
De keuken is zo goed als buiten gebruik.
Na iedere activiteit in de kerk worden handdoeken, theedoeken en werkdoeken
gewassen.
De vaatwasmachine wordt regelmatig aangezet.
Prullenbakken worden dagelijks geleegd.
Wekelijks wordt alles gecontroleerd en/of gereinigd.

14. Thuisblijvers
Alle diensten zullen worden uitgezonden via live-streaming. Dit houdt in dat de volledige
dienst op het moment van de viering thuis gevolgd kan worden. Met behulp van een
systeem met camera’s worden de activiteiten in de kerk gefilmd, vastgelegd en direct
zichtbaar voor de thuisblijvers. Toepassing van filmpjes en andere audiovisuele
toevoegingen zullen ook voor de kijker thuis zichtbaar zijn.
Het bekijken van live-streaming diensten thuis gaat via www.kerkdienstgemist.nl.
De diensten zijn ook op een later moment in te schakelen/terug te kijken.
15. Overige kerkelijke activiteiten
- Alle gebruik van het kerkgebouw kan alleen na afstemming met de kosters!
- Protocol van de PKN raadt af om aan derden, die geen kerkelijke activiteiten
organiseren, ruimte te verhuren en/of ter beschikking te stellen.
- In geval er wel doordeweekse activiteiten zijn, dienen bezoekers zelf achteraf hun tafels,
stoelen, deurkrukken en andere zaken schoon te maken, waar ze gebruik van hebben
gemaakt. Schoonmaakmaterialen staan klaar in de keuken.
16. Tenslotte
Met veel inspanning is door een grote groep mensen gewerkt aan de totstandkoming
van dit document én aan de voorbereiding en verwezenlijking van erediensten tijdens
deze vreemde periode. Via online-diensten en na herstart van fysieke diensten met livestreaming, vanaf eind juli, konden en kunnen we met in achtneming van de richtlijnen
‘anders dan normaal’ toch erediensten vieren en saamhorigheid voelen. Juist in deze
periode, die crisis wordt genoemd, is gebleken dat we binnen onze kerk én daarbuiten
een sterke band hebben, saamhorigheid voelen, steun hebben aan elkaar en aan ons
geloof. Dat we zelfs, door de nood gedreven, geleerd hebben dat er een diversiteit
bestaat aan de wijzen waarop we kunnen en mogen vieren en dat kerkmuren ons daarin
niet belemmeren.
De kerkenraad gaat er vanuit dat deze situatie, ook al kan het nog even duren, een
tijdelijke is. We zien ernaar uit op enig moment elkaar weer met ons allen te ontmoeten
en gezamenlijk de dienst van de Heer te mogen vieren in onze Ontmoetingskerk.
Maar laten we daarbij vooral de leermomenten vasthouden die we in deze periode
hebben mogen ervaren en vooral beseffen dat we hierin gezegende mensen zijn,
gedragen door onze Hemelse Vader!
Namens de kerkenraad,
Rudolph de Jong - voorzitter
Caroline Vreugdenhil - scriba
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