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INLEIDING
Bij leven en gezondheid mogen we vanaf 1 juni met meer mensen samenkomen in de kerk. Daar zullen we
dankbaar gebruik van maken. Wel zullen we merken dat er nog beperkingen zijn. Maar we zijn verheugd
met deze eerste versoepelingen en zien uit naar gezegende diensten in deze nieuwe opzet.
Vanaf 1 juni 2020 mogen er maximaal 30 mensen aanwezig zijn, vanaf 1 juli 2020 worden dat maximaal
100 mensen, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Dit Gebruiksplan geeft aan hoe wij op
verantwoorde wijze de eredienst en kerkelijke bijeenkomsten vorm willen geven in de gegeven
omstandigheden. We beschrijven onder andere toegang, basisregels en afspraken.
Als kerkenraad kiezen we ervoor dit Gebruiksplan op te stellen aan de hand van de adviezen van onze
Protestantse Kerk in Nederland. Daarnaast oriënteren we ons op de richtlijnen van het RIVM.
We beseffen dat het in deze tijd van belang is om goed met elkaar in contact te blijven. Heeft u vragen,
opmerkingen of klachten, schroom niet om te bellen. Vragen kunt u stellen aan de scriba Arie den Hertog
via scriba@hervormdeverdingen.nl of via 06 82563525.
Dit Gebruiksplan zal vermoedelijk meerdere keren worden bijgesteld naar aanleiding van ervaren of
nieuwe omstandigheden. Het meest recente Gebruiksplan vind je op de website.
Het moderamen
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UITGANGSPUNT
Als gemeente willen het we virus niet verder verspreiden en de meest kwetsbaren beschermen. Tegelijk
willen we het kerkzijn zo goed mogelijk vormgeven om als gemeente God en elkaar te ontmoeten en zo
keer op keer vanuit de ontmoeting de wereld in te kunnen gaan.
Wanneer kunt u naar de kerk gaan?
- Als het voor u duidelijk is dat u verwacht wordt.
- Als u geen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest)
of verhoging tot 38 graden Celsius hebt.
Wat zijn de basisregels eredienst voor u persoonlijk?
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elle boog.
- 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.
- Vermijd toiletbezoek.
- Garderobe is afgesloten
- Reinigen van de handen wij binnenkomst is verplicht.
Wij ontraden gemeenteleden die in een risico groep vallen het bezoek aan de kerk. Dit betreft hen die
ouder zijn dan 70 of hen die een ‘onderliggende aandoening’ hebben, zoals: een chronische luchtweg/longproblemen of chronische hartproblemen waarvoor men onder behandeling van een specialist staat.
De keuze hierin is echter aan het desbetreffende gemeentelid.
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HET KERKGEBOUW
We gebruiken het kerkgebouw voor de erediensten op zondag en bijzondere diensten of bijeenkomsten
doordeweeks. Op zondag hebben we ’s morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 18.30 uur dienst.
Tijdens de dienst wordt het Hervormd Centrum gebruikt voor de oppas en met ingang van D.V. 6
september ook voor Bijbelklas en On Track.

Welkom op basis van indeling
We streven ernaar dat ieder gemeentelid zich welkom voelt om te komen.
Voor iedere eredienst wordt een indeling gemaakt van gemeenteleden, gekoppeld aan in te nemen
plaatsen. Ieder gemeentelid wordt gevraagd om zich vooraf aan te melden bij de scriba. Het moderamen
stelt een planning per dienst op.
Afhankelijk van de ervaringen tijdens deze eerste maand zullen we voor het vervolg nagaan wat het beste
systeem is om iedereen zo vaak mogelijk in de kerk te kunnen verwelkomen.
In de planning wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van een BHV-er per dienst.
Tussen kerkgangers wordt 1,5 meter afstand gewaarborgd, ook meewerkenden houden 1,5 meter
afstand. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Kerkenraadsleden zitten bij hun eigen huisgenoten. Voor
onverwachte gasten houden we 2 stoelen vrij.
We vragen gemeenteleden tijdig naar de kerk te komen.

Toegang, looproutes en afstand
Je komt de kerk binnen via de ingang onder de toren. Bij de ingang staat een coördinator, de koster. Hij
verwelkomt je en zal vragen naar je gezondheid.
In de kerk is een tweede coördinator aanwezig. Hij wijst je de plaats toe waar je kunt zitten.
Dat is de ouderling van dienst
Garderobe wordt niet gebruikt, gebruik van de toilet wordt zoveel mogelijk vermeden.
De lessenaar, links van de preekstoel wordt alleen door de ouderling van dienst gebruikt voor
afkondigingen. Een tweede lessenaar wordt alleen gebruikt door de voorzanger.
De predikant zit tijdens welkom en afkondigingen op een stoel rechts van de preekstoel, tegen de trap
aan.
Naar de kansel brengen: hoofdknik.
Ouderling schuift links de bank in.
Tijdens de dienst komen de kinderen niet naar voren bij het kindermoment.
Na afloop van de dienst verlaat men de kerk via de uitgang onder de toren, met inachtneming van 1,5
meter afstand. Bij het uitgaan van de kerk wordt iedereen verzocht niet met elkaar te blijven praten, in
verband met doorstroming.
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Kinderen worden door één volwassene bij de oppas gebracht. Haal- en brengmomenten zijn kort. Als er
iets verteld moet worden, kan dat later telefonisch. Tussen vrijwilligers en kinderen is het niet nodig 1,5
meter afstand in acht te nemen. Tussen de vrijwilligers zelf wordt wel 1,5 meter afstand gehouden.

Schoonmaak en hygiëne
Na afloop van de morgendienst wordt het kerkgebouw ontsmet door het kostersechtpaar.
Na afloop van de avonddienst wordt het kerkgebouw ontsmet en schoongemaakt door vrijwilligers,
volgens rooster.
Na afloop van bijzondere diensten, zoals een begrafenis, wordt het kerkgebouw ontsmet door het
kostersechtpaar.
Naast de gewone schoonmaak zullen de volgende voorwerpen ontsmet worden:
- Preekstoel
- Katheder
- Bovenste deel kerkbanken
- Deurklinken
- Toiletten
- Draagbare microfoons
Bij de ingang en de toiletten staan desinfecterende middelen.
Keuken en consistorie worden eveneens ontsmet.
Het jeugdhonk blijft voorlopig niet toegankelijk.
Reinigingsplan
Ruimte
Kerkzaal

Hoe vaak
Na iedere dienst

Keuken

Wekelijks

Consistorie

Wekelijks

Toiletten

Na iedere dienst

overige ruimtes

-

Door wie
kostersechtpaar en
vrijwilligers volgens
rooster
vrijwilligers volgens
rooster
vrijwilligers volgens
rooster
kostersechtpaar en
vrijwilligers volgens
rooster
-

Opmerking

na gebruik
na gebruik
na gebruik

afgesloten

Organist reinigt zelf het orgel voor gebruik. Materiaal is daarvoor aanwezig.
Hetzelfde geldt voor de piano.
De kerk wordt tijdens de dienst en buiten de diensten om zoveel mogelijk gelucht.
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EREDIENST
Liturgie
De erediensten zullen voorlopig én in de kerk én thuis gevolgd worden. Op advies van de PKN zullen we
niet zingen in de kerk. In de eerste dienst zal er muziek met zang afgespeeld worden door middel van een
speaker.
De liturgie zal een iets gewijzigde vorm hebben.
-

Inleidend orgel/pianospel
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
(Aanvangstekst)
Zingen
Wetslezing of geloofsbelijdenis
Zingen
Gebed
Schriftlezing
Kindermoment (morgendienst)
Zingen
Verkondiging
Zingen
Dankgebed en voorbede
Aandacht voor de gaven
Slotzang
Zegen

Collecte
Er wordt niet gecollecteerd in de kerk. U kunt geld overmaken via de chrch app. Deze app kun je
installeren op je telefoon, maar is ook beschikbaar via onze site. Maak anders gebruik van de
bankrekeningnummers.

Bijzondere diensten
Op D.V. 5 juli vieren wij het avondmaal. De wijze waarop dit gebeurt hangt af van de ontwikkelingen en
ervaringen in de komende zondagen. Te zijner tijd zullen we preciezer aangeven hoe en wat.
Vanwege de kwetsbaarheid van de ouderen zal het avondmaal niet thuis gevierd worden.
Bent u niet in de gelegenheid, wilt u toch graag vieren, neem dan contact op met de predikant.
Wanneer er een doopdienst zal zijn, wordt in overleg met de ouders bezien hoe deze voortgang vindt. Of
de doopdienst wordt uitgesteld, of de doopdienst vindt plaats. Voorafgaand aan de doophandeling zal de
predikant zijn handen ontsmetten.
Bij een afscheidsdienst voorafgaand aan een begrafenis worden de aanwijzingen van de uitvaartleider
gevolgd.
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