Gebruiksplan kerkdiensten Waalse gemeente Dordrecht – Breda
Algemeen:
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een gebruiksplan voor elk kerkgebouw
BASISREGEL: HOUDT MINIMAAL 1,5 METER AFSTAND VAN ELKAAR; WIE VERKOUDEN IS, KOORTS HEEFT EN HOEST wordt geadviseerd thuis te blijven (*)
Voorafgaand aan de dienst
- Kerkzaal, stoelen, liedboeken, kanselbijbel, katheder, microfoon, bedieningspaneel van
geluidinstallatie, alsook de te gebruiken nevenruimtes zijn gereinigd
- stoelen staan op voorgeschreven afstand, ook vanaf het (midden)pad
- tussen de zitplaatsen staan stoelen achterstevoren, die dienen als persoonlijke garderobe
- liedboeken en samenvatting van de preek liggen klaar op de stoelen
- reinigingsdoekjes en -gel zijn aanwezig bij de ingang en het toilet
Binnenkomst van personen
- slechts twee kerkenraadsleden en de voorganger gaan naar de kosterij
- een kerkenraadslid begroet de gemeenteleden bij de hoofddeur, zonder fysiek contact en
vraagt of het goed (*) met ze gaat
- een tweede kerkenraadslid begeleidt de gemeenteleden naar een zitplaats, huisgenoten
mogen plaatsnemen bij elkaar
- mensen die hun fiets in de tuin willen zetten komen door de deur van de kosterij en letten er
op dat niet meer dan één persoon tegelijk zich in de gang bevindt
- indien toiletbezoek nodig is mag ook dan slechts een persoon tegelijk in de gang zijn
Verloop van de dienst
- voorganger en beide dienstdoende kerkenraadsleden komen na het consistoriegebed binnen
- de dienst wordt met een handgebaar op het hart overgedragen aan de predikant
- de tweede microfoon wordt alleen gebruikt voor aankondiging van de dienst, eventueel kan
deze zelfde persoon een van de schriftlezingen doen
- gemeenteleden kunnen er voor kiezen om liederen wel of niet mee te zingen
- bij de uitgang is één schaalcollecte. De kerkenraad verdeelt de opbrengst over beide
collectedoelen
- De nevendienst wordt gehouden in de kosterij
Na de dienst
- Er is gelegenheid tot koffie/-theedrinken, ook hier blijft de voorgeschreven afstand gelden.

Samenvatting van het gebruiksplan van de kerk in coronatijd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor een goed en veilig verblijf van leden en vrienden in de dienst
Ieder die niet verkouden is of koorts heeft, is welkom
De kerkzaal en alle noodzakelijke attributen zijn gereinigd
De zitplaatsen zijn op veilige afstand van elkaar
De afstandsregel geldt voor alle contacten, zowel voor, tijdens als na de dienst
Ieder wordt verzocht de aanwijzingen van de kerkenraad op te volgen.

Voor meer details kunt u contact opnemen met de kerkenraad.

