GEBRUIKSPLAN
Betreffende de Agneskerk te Goutum
In beheer bij de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
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Inleiding
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals
gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking
van deze richtlijnen. De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan
wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

doel en functie van dit gebruiksplan
Het doel en de functie van dit gebruiksplan voor onze kerkelijke gemeente is om een
door de kerkenraad uitgewerkt en goedgekeurd document beschikbaar te hebben,
wat voor iedereen beschikbaar, duidelijk en werkbaar is, om het gebruik van de
kerk zo veilig mogelijk te laten verlopen met inachtneming van de richtlijnen van
RIVM en aanbevelingen van PKN Utrecht.

doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
●

●
●

bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een
vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk (kerkenraad) willen we daarin onze
verantwoordelijkheid nemen;
bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van
goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding
blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.
Gelukkig kan dit nu ook via andere middelen en op andere wijze dan alleen door
ontmoetingen in onze kerkgebouwen.
functies van dit gebruiksplan
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de
zogenoemde ‘controlefase’ van de coronacrisis;
2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van
samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen
en buiten onze gemeente;
4. Dit plan is online te vinden op de website en het is op papier in ons kerkgebouw
aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.
fasering
● vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 personen
(exclusief ‘medewerkers’) gehouden worden. We hebben besloten dat er in deze
periode geen diensten (anders dan begrafenis bijeenkomsten) worden gehouden in
onze kerk, maar dit pas te doen vanaf 1 juli 2020;
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●

vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten in de kerk op naar het maximum mogelijke
in dit kerkgebouw, wat minder is dan de 100 personen (exclusief ‘medewerkers’) in
het gebouw, die volgens de wettelijke regels is toegestaan.

algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch moeten we in het kader
van onze doelstelling:
●
●
●

●

anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden
behoren;
mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen
met anderen uit hun huishouden;
de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en
hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en
de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en
stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig
actualiseren.
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Inrichting en reiniging van het gebouw:
1.1 Kerkzaal
Algemene richtlijnen voor alle bezoekers:
 iemand die niet gezond is (verkouden, hoesten, koorts) blijft thuis.
 blijf op anderhalve meter bij elkaar vandaan
 geen handen schudden;
 regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende hand-gel,
deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen;
Bij binnenkomst van kerk en kerkzaal:
 bij binnenkomst van het kerkgebouw wordt met een poster bewust aandacht gegeven
aan de gezondheid van de mensen
 het kerkgebouw wordt binnen gegaan via de voordeur
 de deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te
raken.
 desinfecterend middel staat op de tafel in de hal
 er wordt geen gebruik gemaakt van de kapstokken, de jassen en paraplu`s worden
meegenomen in de kerkzaal
.
1.1.1 Eredienst
Voor en na de kerkdienst:
• voor iedere viering worden 2 coördinatoren aangesteld, zijnde de koster en de
ambtsdrager van dienst.
Deze coördinatoren zien toe op naleven van de maatregelen die getroffen zijn. Zij geven
aan waar mensen mogen zitten of lopen.
Bij de ingang van de kerk worden de mensen begroet en wijst een coördinator naar de
poster met de triagevragen zoals hier onder benoemd:
 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.
Bij verlaten van de kerk:
 na de dienst wordt de kerkzaal verlaten via de voordeur, waarbij eerst de mensen op
de achterste banken de kerk verlaten en als laatste de mensen op de voorste banken.
 het is niet de bedoeling dat men in de hal blijft staan, maar men wordt verzocht om
direct door te lopen naar buiten, met in achtneming tijdens het lopen van de onderlinge
afstand van minimaal 1,5 meter .
Gebruik buiten de kerk en ontvangsthal:
In de kerkhal is geen ruimte om met elkaar te praten.
De mensen dienen zowel bij binnenkomst als bij vertrek door te lopen in de hal. Ook
buiten wordt uiteraard de anderhalvemeter-richtlijn in acht genomen
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1.1.2 Maximale bezetting Inclusief koster, predikant, organist/pianist, ambtsdrager, en
zanger/es
Vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 mensen in de kerk aanwezig zijn.
Ivm de anderhalve meter grens betekent dat voor onze kerkzaal een maximum van 30 40 mensen.

1.1.3 Veilige inrichting
Er is een onderscheid gemaakt tussen mensen die alleen naar de kerk komen en
mensen die met meer dan 1 naar de kerk komen, dit verloopt volgens een
reserveringssysteem, hieronder beschreven;
Voor de dienst moet u zich vooraf aanmelden tot uiterlijk 10:00 uur op vrijdagmorgen
voorafgaand

aan

de

betreffende

zondag

op

een

van

deze

twee

manieren:

bij voorkeur via het e-mailadres agnesheetuwelkom@gmail.com
eventueel ook bij Tjeerd Bakker, via telefoonnummer 06-53735578 op maandag t/m
donderdag, uitsluitend tussen 17:00 en 18:00 uur.
Wij vragen u daarbij aan te geven met hoeveel mensen u komt en of die wel of niet deel
uitmaken van dezelfde huishouding. U krijgt daarna een bevestiging (per mail of
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telefonisch) of wij plaats/plaatsen voor u hebben gereserveerd. Mocht er onverhoopt
geen plaats voor u zijn,

dan kunt u, met uw instemming, genoteerd worden voor de

volgende dienst. Bij binnenkomst wordt u welkom geheten door een coördinator

en

gewezen op de poster met triagevragen en u wordt gevraagd uw handen te ontsmetten.
De 2 e coördinator staat bij de ingang van de kerkzaal en geeft u aanwijzingen waar u
kunt gaan zitten, zie plattegrond en onderstaande uitleg;
aan de rechterkant (bij binnenkomst van de kerkzaal) zijn geen zitplaatsen aan het
gangpad, de looplijn loopt daar langs. Hier kan 1 persoon per bank plaats nemen.
Op de banken aan de linker kant kunnen 2 personen uit 1 huishouden plaatsnemen. Op
de stoelen kunnen 3 of 4 personen uit 1 huishouden plaatsnemen. Als daar geen
gezinnen zitten kunnen daar ook 1 of 2 personen zitten.
De zitplaatsen worden dmv een stukje tape aangegeven.
De dominee wordt gevraagd niet op de kansel te gaan, maar achter de tafel te blijven.
1 ambtsdrager neemt plaats achter de lezenaar.
1.1.4 Looproute(s)
de looproutes zullen aangegeven worden middels lijnen op de vloer. Dezelfde
looplijn wordt gebruikt bij binnenkomst als bij het naar buiten gaan.
1.1.5 Reinigingsplan.
De kerk wordt op de maandagochtend grondig gereinigd. Daarbij wordt uitgegaan van
onderstaande aanwijzingen.
 er wordt schoonmaakmiddel gebruikt dat desinfecterend werkt
 doeken voor schoonmaken worden eenmalig gebruikt en daarna weggegooid of
gewassen
 na het reinigen worden de handen grondig gewassen
 ook kunnen reinigingsdoekjes worden gebruikt. in dat geval wordt één doekje
nooit op meer dan 1 object gebruikt.
Alle eenmalig te gebruiken middelen worden in de afvalzak gegooid
 alle herbruikbare schoonmaakdoeken, worden na iedere schoonmaak grondig
gewassen en gedroogd voordat deze opnieuw worden gebruikt
 de afvalzak wordt na elke reiniging goed afgesloten en in de vuilcontainer
gedeponeerd








Schoonmaakschema na eredienst of vergadering:
hal: afnemen alle handcontactpunten (schakelaars, deurklinken, deurranden en
deurposten)
kerkzaal: afnemen alle gebruikte zitplaatsen, inclusief de rugleuning van de
zitplaats ervoor en achter en de attributen van de kerktafel en de lezenaar.
de microfoons worden ontsmet.
koffieruimte: afnemen stoelen, tafels en alle handcontactpunten
toiletten: grondig reinigen en reinigingsmiddelen aanvullen
orgel: afnemen klavier en register (door organist), en trapleuning.
ventileren
Ventileren tijdens eredienst of vergadering
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Tijdens elke eredienst of vergadering wordt kerkzaal en koffieruimte geventileerd
door:
 alle buitendeuren te openen, als het weer het toelaat
 alle binnendeuren van gebruikte ruimten te openen
Deze deuren en ramen worden 30 minuten voor de dienst geopend en blijven
open 30 minuten na de dienst open staan.
1.1.6 Toiletgebruik
1 toilet blijft open, de andere toilet naast de kerkdeur, wordt gesloten.
In het toilet is een handpomp met vloeibare zeep aanwezig om de handen te
wassen, en een pompje met ontsmettingsgel.
Tevens liggen er schoonmaakdoekjes om de deurklink en andere contactpunten
schoon te maken.
In het toilet hangt een poster om op de hygiëne maatregelen te wijzen

1.1.7 Aanvangstijd
Omdat we verwachten dat de ‘inloop’ aanzienlijk langer duurt dan normaal vragen we de
leden om tijdig naar de kerk te komen.
1.1.8 Bloemengroet
Ivm besmettingsgevaar voorlopig van afzien. De koster zal een bloeiende plant in de
kerkzaal zetten.
1.1.9 Collecteren
Dit blijft voorlopig digitaal .
1.2 Koffieruimte
Koffiedrinken en ontmoeting na afloop: Koffiedrinken is nog niet mogelijk.
 gebruik: Voorbereiding voor de dienst, voorganger, ambtsdrager van dienst.
Omdat de consistorie te klein is zal de koffieruimte gebruikt worden door de
predikant en de voorbereiding van de dienst.
 er komt een kapstok in de koffieruimte te staan.
 verder wordt de koffieruimte afgesloten voor anderen.
Bij vergaderingen – met niet meer dan 5 personen;
 1 persoon bedient het koffiezetapparaat met schone handen (of handschoenen).
 er staan 2 dienbladen klaar met op de een koffiekuipjes en op de ander
suikerzakjes. Men kan zelf daarvan afpakken (zoveel mogelijk zonder de andere
objecten aan te raken) wat men nodig heeft
 er komt een logboek in de koffieruimte te liggen.
Het is de bedoeling dat iedereen hier noteert wanneer en hoe laat hij/zij in de
kerk aanwezig was
 alle contactpunten worden schoongemaakt naderhand, en tafels en gebruikte
stoelen.
1.3 Werkruimte boven
Gebruik: kantoorruimte / archief / vergaderruimte
Deze ruimte wordt alleen door de koster gebruikt.
1.4 Garderobe .
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Deze wordt niet gebruikt omdat het er te krap is; de jassen en eventueel paraplu`s gaan
mee de kerkzaal in. De kapstokken worden verwijderd uit de gang.
1.5 Onder de toren
Afsluiten, alleen gebruiken om klokken te luiden. Dit door een beperkt aantal mensen
laten doen, namelijk 5 vaste koppels die per toerbeurt dienst hebben.
De klokkenluiders hebben handschoenen aan (verplicht!)
Daarvoor staat er een pak weggooihandschoenen en na gebruik weggooien in de bak in
de keuken. Voor de toerbeurten is een schema opgesteld.
Uiteraard is het mogelijk om beurten onderling te ruilen, daarvoor staan ook de
telefoonnummers in het schema. Bij ruiling wèl goed controleren of de juiste namen in
het logboek staan.
Als men na het klokluiden ook de kerkdienst wil bezoeken, dan moeten de klokluiders
zich vóór 10:00 uur op de voorafgaande vrijdagmorgen aanmelden.

1.6
zolder
Afsluiten, alleen gebruiken indien nodig, met handschoenen aan en handen wassen e.d.
nadien.

2

Andere diensten

2.1 Avondmaal
Te risicovol, voorlopig niet doen
2.2 Doopdienst
als andere dienst. Bij de doop afstand bewaren.
2.3 Huwelijksdienst
Als ander kerkdienst. Bezoekers beperken.
2.4 Rouwdienst
Conform de richtlijnen, ook van uitvaartbegeleider
2.5 Bevestiging
Als andere dienst
2.6 Belijdenis
Als andere dienst
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3

Andere activiteiten

3.1 Kindernevendienst
Voorlopig niet. In september wordt hier opnieuw naar gekeken.
Ook kinderen via opgave! (invullen door kindernevendienst)
3.2 Ontdekkerkviering
Voorlopig niet. In september wordt hier opnieuw naar gekeken.
Ook kinderen via opgave! (invullen door organisatoren)
3.3 overstapdienst.
Voorlopig niet. In september wordt hier opnieuw naar gekeken.
Ouders en hun kinderen hebben voorrang tijdens deze dienst.
3.4 zuiderjoos,
Voorlopig niet. In september wordt hier opnieuw naar gekeken.
zeilkamp.
Niet doen
3.6 jeugdwerk.
Voorlopig niet. In september wordt hier opnieuw naar gekeken
(invullen door organisatoren)
3.7 Vervoer
kan niet geregeld worden vanuit de kerk.
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