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Intro
Dit gebruiksplan is opgesteld naar aanleiding van de kerkenraadsvergaderingen op 29
november 2021 en 1 februari 2022. Tijdens de vergaderingen is gesproken over de meest
recente richtlijnen en verplichtingen die de landelijke overheid heeft gesteld rondom Covid-19.
De adviezen vanuit de PKN en het CIO zijn daarin meegenomen.
De kerkenraad heeft in het algemeen de bevoegdheid en vrijheid om eigen richtlijnen en
protocollen op te stellen, al dan niet in lijn met de advisering vanuit de PKN. Daarbij zijn we ons
bewust van de huidige discussies, tegenstellingen en polarisaties die onze samenleving kent.
Tegelijkertijd is het onze verantwoording om gepaste actie te ondernemen, met als doel het
Evangelie te laten prevaleren boven onze persoonlijke voorkeuren. We belijden dat we een
almachtige God hebben en roepen elk gemeentelid op in vertrouwen, geloof en hoop zich op
Hem te richten. Zonder Zijn zegen en nabijheid kunnen wij niets beginnen.
In dit document zijn de huidige beslissingen van de kerkenraad rondom de te nemen
maatregelen en adviezen omschreven. Met daarbij de nadruk dat de besluiten genomen zijn in
samenspraak, met meerderheid van stemmen en derhalve niet terug te herleiden zijn naar
individuele kerkenraadsleden. Daarnaast behoudt de kerkenraad zich het recht om dit plan te
allen tijde te herzien. De meest actuele versie zal op de website zichtbaar zijn, zolang er
maatregelen geadviseerd worden. Via de website is de online verbinding (beeld en geluid) te
vinden, om thuis verbonden te zijn wanneer kerkgang niet gewenst of mogelijk is.

Zondagse erediensten
De zondagse erediensten vinden doorgang met toelating van kerkgangers.
Dit betreft zowel gemeenteleden als gasten. Aanmelden is daarbij niet vereist.
Algemene richtlijnen:
Gemeenteleden worden ertoe opgeroepen om op de hoogte te blijven van de algemeen geldende
richtlijnen die de overheid neemt. Onder algemene richtlijnen valt o.a.:
▪ Blijf thuis bij ziekte
▪ Houdt 1,5e meter afstand (geldt voor iedereen va. 12 jaar)
▪ Was vaak en goed uw handen
▪ Nies en hoest in uw ellenboog
▪ Schudt geen handen
Naast de algemene basisrichtlijnen, zijn er aanvullende maatregelen die de overheid van tijd tot tijd
op- of afschaalt. Onderstaand vindt u de actuele maatregelen, waarbij de kerkenraad benadrukt dat
iedere kerkganger een eigen verantwoording heeft in de opvolging daarvan. Hoewel handhaving in
de kerk bij wet niet is toegestaan en de kerkenraad deze taak niet op haar neemt, roept het
gemeenteleden wel op om de maatregelen die gesteld zijn na te leven. Eenieder draagt daarin eigen
verantwoordelijkheid.
Ventilatie:
De overheid roept op om te zorgen voor voldoende frisse lucht. De kerk is voor het gemiddeld aantal
kerkgangers groot genoeg om aan de eis van voldoende frisse lucht te voldoen en de kerkenraad laat
tijdens de dienst de deur naar de consistorie en daarmee de kerktoren open.
Coördinatie zitplaatsen:
De koster vangt de kerkgangers bij de deur op en zal waar nodig (bij drukte) of gewenst een zitplaats
aanwijzen. Ook de stoelen voorin de kerk kunnen gebruikt worden. Zolang er genoeg ruimte is, bent
u vrij een eigen plek uit te kiezen. Op elke bank ligt een kaartje waarop staat aangegeven tijdens
welke dienst die bank gebruikt mag worden (ochtend, avond).
Hygiëne:
Bij het betreden van de kerk is reinigingsmiddel beschikbaar.
Liturgie:
De liturgie tijdens de dienst wordt niet aangepast. Er gelden geen adviezen of richtlijnen rondom
zingen in de dienst, uiteraard is meezingen niet verplicht. Wel wordt iedere kerkganger opgeroepen
een eigen zangbundel mee te nemen (bundel 1938). Mocht u die niet hebben, dan zijn er enkele
exemplaren beschikbaar in de kerk, die u na gebruik mag houden.
Collecte:
De collecte zal aan de uitgang gehouden worden. Het doel wordt werkelijks bekend gemaakt tijdens
de afkondigingen van de dienst.
Mondkapjes:
Tijdens verplaatsingen in de kerk adviseert de kerkenraad dringend om de landelijke verplichting
van het dragen van een mondkapje te volgen.
Diensten na 17:00 uur:
Na de laatste versoepelingen in januari 2022 is het weer mogelijk om diensten na 17:00 uur te laten
plaatsvinden en zal de middagdienst op de bekende tijd (18:00 uur) plaatshebben. Mocht daar in de
toekomst verandering in komen, zal de kerkenraad opnieuw een besluit hier omtrent nemen.

Kerkelijke activiteiten
Voor kerkelijke activiteiten, verhuur van de gebouwen en overig kerkelijk
werk, hanteert de kerkenraad onderstaande richtlijnen:
Activiteiten:
Er gelden geen tijdsbeperkingen meer voor kerkelijke activiteiten. Deze vinden met inachtneming
van de algemene richtlijnen doorgang op de bekende tijden en waar mogelijk fysiek op locatie.
Tevens zijn er geen tijdsbeperkingen voor verhuur van de Rank en de kerk.
Bezoekwerk:
Het bezoekwerk kan in principe in onderling overleg doorgaan. Daarbij dient degene die bezoek
ontvangt, rekening te houden met de oproep vanuit de overheid om niet meer dan 4 gasten per dag
te ontvangen en niet meer dan 1 keer per dag op bezoek te gaan. In onderling overleg kan besloten
worden een zelftest te doen, dan wel via andere middelen elkaar te ontmoeten.

Bijzondere diensten
Bijzondere diensten, zoals een doopdienst, Heilig Avondmaal, huwelijksdienst en overige bijzondere
diensten kunnen doorgang vinden, met inachtneming van de bovenstaand benoemde
uitgangspunten.
De viering van het Heilig Avondmaal vindt op gelijke wijze plaats als dit het afgelopen jaar heeft
plaatsgevonden. Eventuele herinnering en/of aanpassing hieraan zal tijdens de betreffende dienst in
de afkondigingen worden meegenomen.
Indien er veel gasten verwacht worden tijdens bijv. een doopdienst dient in onderling overleg met de
kerkenraad besproken te worden welke hoeveelheid passend is.

