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Inleiding
Medio mei ’20 heeft de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland 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 1biedt 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. Het blijft actief zolang het landelijke PKNprotocol dat voorschrijft. De meest recente versie is beschikbaar via de website van de kerk of op te
vragen bij de scriba. Een versie ligt ter inzage in de kerk.
Voor alle activiteiten geldt dat we de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare
personen e.d. in acht nemen.
De kerkenraad heeft het kerkgebouw voor erediensten veilig ingericht. Er zijn looproutes, en voor
elke ruimte is van tevoren bepaald (en ter plaatse aangegeven) wat de maximale bezettingsgraad van
de ruimte is. Iedere deelnemer moet op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten.
Een aangewezen en te herkennen beheerder zet van tevoren de stoelen en de tafels op veilige
afstand van elkaar klaar. Zolang de anderhalve-meter-samenleving van kracht is, ontraden wij
bijeenkomsten thuis. In het kerkgebouw is een veilige afstand en de nodige hygiëne van keuken en
sanitaire voorzieningen beter gewaarborgd.
De kerkenraad heeft een reinigingsplan voor het kerkgebouw en het verenigingsgebouw ’t Kruispunt.
Het verenigingsgebouw is vanaf 1 juli 2020 buitengebruik vanwege renovatie.
Dit gebruiksplan geeft bijzondere aandacht aan de veiligheid van keukens en sanitaire voorzieningen.
Bij binnenkomst in de kerkelijke ruimtes staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te
ontsmetten. Deelnemers aan bijeenkomsten beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk.
In de toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues o.i.d. aanwezig .

De kerkenraad

Dit gebruiksplan is goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van 10 juni 2020
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Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten van de PKN versie 1.0 d.d. 13 mei 2020 is dit
gebruiksplan opgesteld voor het houden van erediensten

Voor en na kerkbezoek
Coördinatoren
Voor iedere eredienst zijn er twee coördinatoren aangesteld. Deze coördinatoren zien toe op de
maatregelen die getroffen zijn. Zij geven aan waar mensen wel en niet mogen zitten of lopen. De ene
coördinator staat bij de ingang van de toren en begroet de gemeenteleden en vraagt naar de
gezondheid. Gemeenteleden met corona gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken. Deze
coördinatoren geven duidelijk aan dat garderobe niet mag worden gebruik. Men dient zijn of haar jas
mee de kerkbank in te nemen.
De tweede coördinator wijst de gemeenteleden een plaats aan. Er kunnen beneden 42
gemeenteleden zitten en boven 11 (zie bijlage met tekening). De plaatsen zijn aangegeven met een
groen kussen. We beginnen met de plaatsen naast de muren en als deze vol zijn gaan we van voor af
aan de gemeenteleden een plaats aanwijzen.
Wel/niet bezoeken van de kerk
De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een activiteit
mag bezoeken. Deze voorschriften zijn na te lezen op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegenhet-coronavirus.
De volgende basisregels die voor iedereen blijven gelden:
 Was vaak uw handen
 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 Schud geen handen
 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 Thuisblijven bij verkoudheidsklachten
 Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit.
Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid?
Blijf thuis. Ziek uit. Heeft u huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten.
Kwetsbare groepen
Hoe gaan we om met kwetsbare groepen gemeenteleden van 70 jaar en ouder? Zie daarvoor ook de
voorschriften van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragenantwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting
Zie hierboven de algemene basisregels om besmetting te voorkomen die door ieder gemeentelid zo
goed mogelijk moeten worden nageleefd.
Kerkbezoek wordt afgeraden voor gemeenteleden die tot een risicogroep behoren: ouder dan 70 of
met een ‘onderliggende aandoening’, zoals: een chronische luchtweg/longproblemen of chronische
hartproblemen waarvoor men onder behandeling van een specialist staat. Hierin moet elk
gemeentelid een eigen afweging maken.
Voorkomen overschrijden maximaal aantal kerkgangers
Het maximum aantal kerkgangers is beperkt. Zorg ervoor dat het aantal toegestane aanwezigen niet
wordt overschreden. Het werken met een reserveringssysteem is verplicht.
Voor het bezoeken van de eredienst moeten de gemeenteleden zich via de website aanmelden. Tot 1
juli 2020 is dit maximaal 30 personen. Vanaf 1 juli is dit maximaal 100 personen. Normaal gesproken
halen wij dit maximum niet. Er kunnen in ons kerkgebouw van de Hervormde gemeente Aalst
maximaal 55 gemeenteleden tegelijk een kerkdienst bezoeken uitgezonder gezinnen.

Gezinnen mogen in één bank zitten. Dit kan zolang het maximum van 100 niet is bereikt.
We verwachten dat de ‘inloop’ langer kan duren dan normaal. Daarom vragen we gemeenteleden
om tijdig naar de kerk te komen. De onderstaande vragen rondom de gezondheid worden bij
aankomst gesteld:
-

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.

Tijdens de kerkdienst
Binnenkomst en uitgang van het kerkgebouw
Het kerkgebouw is voor gemeenteleden alleen via de toren toegankelijk. De gemeenteleden worden
welkom geheten door een coördinator die enkele gezondheidsvragen stelt. Bij de ingang staan
desinfecterende middelen om je handen te ontsmetten. De tweede coördinator wijst de
gemeenteleden een plaats. Gezinnen kunnen in één bank plaats nemen. Zie de bijlage met een
tekening voor indeling. De gebruikelijke nooduitgangen kunnen indien nodig altijd worden gebruikt.
Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobes. Ga zo min mogelijk naar het toilet. Op de
toiletten zijn hygiënedoekjes aanwezig.
Gemeentelleden verlaten na afloop van de dienst rij voor rij het gebouw. We beginnen achteraan.
Voordat men het gebouw verlaat krijgt men een hygiënedoekje aangereikt door de coördinatoren
om de bank schoon te maken en te ontsmetten. Het doekje kan bij de uitgang in de prullenbak
worden gegooid. Opnieuw kunnen de handen worden gedesinfecteerd
Collecten
De voorkeur gaat uit naar het digitaal collecteren via de kerkgeld-App, de website of de bekende
rekeningnummers. Bij de uitgang onder de toren staan de collectezakken zodat u bij het verlaten van
het kerkgebouw uw donatie kan doen aan de genoemde doelen.
Zingen tijdens kerkdiensten
Gemeentezang wordt momenteel afgeraden. De liederen worde via YouTube opnames ten gehore
gebracht. Gemeenteleden kunnen de Psalmen en liederen eventueel mee neuriën.
Kinderopvang en de Schatzoekers
De kerkenraad heeft besloten om vooralsnog geen kinderopvang en Schatzoekers te houden tijdens
de erediensten. Als deze situatie na de zomervakantie voortduurt zal dit worden heroverwogen. De
kinderen zijn van harte welkom in de dienst.

Schoonmaken van het kerkgebouw
Iedere week dienen de toiletten te worden schoon gemaakt. Hiervoor kan het bestaande rooster
worden gebruikt.
Bij het schoonmaken moet extra aandacht worden gegeven aan de preekstoel, de lessenaar op tafel
incl. de microfoons, de deurklinken en het glaasje water van de predikant.
De organisten maken zelf het orgel voor gebruik schoon.
Ruimten
Kerkzaal
Consistorie
Toiletten
Bovenzaal
Keuken

Frequentie
2x per weel
Variabel
2x per week
Afgesloten
Variabel

Gemeenteleden
Schoonmaakteam
Schoonmaakteam

Opmerking
Na de diensten
Na gebruik
Na de diensten

Schoonmaakteam

Na gebruik

Bijzondere vieringen en bediening van sacramenten
Bediening van het avondmaal
Het avondmaal kan gevierd worden mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent een
bekertje per persoon en het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken. Er kunnen zes
gemeenteleden per keer aan tafel zitten. Dat betekent dat we ‘s morgens vier tafels hebben en ‘s
avonds ook vier tafels, zodat iedereen in de gelegenheid is om aan te gaan.
Het brood wordt vooraf op de zorgvuldige hygiënische wijze in stukjes gesneden en op een schaal
gelegd zodat iedereen er een stukje van kan pakken.
Bediening van de doop
De doop kan gevierd worden mits de predikant zijn handen vooraf extra goed ontsmet en het water
royaal op het hoofdje van de dopeling laat vallen, waarbij contact zoveel mogelijk wordt vermeden.
Dit in overleg met de doopouders.
Overige diensten
Huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/of kerkenraadsleden
en rouwdiensten kunnen doorgang vinden onder dezelfde condities als hiervoor beschreven. Extra
aandacht is er voor het vermijden van lichamelijk contact. Dat betekent dus:
 zegenen op anderhalve meter afstand
 het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking
 de aanwijzingen opvolgen van de uitvaartleider bij rouwdiensten; hij of zij is via de
uitvaartbranche geïnformeerd over de actuele regelgeving

