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Kerkdiensten vanaf juli
Vanaf 1 juni was het weer mogelijk kerkdiensten te organiseren voor maximaal 30 mensen. Met het
houden van deze kerkdiensten hebben we geoefenend voor diensten in juli. Naar verwachting passen
er (rekening houdend met 1,5 meter afstand) maximaal 60-70 volwassenen in kerkzaal. Sinds half
oktober is het aantal toegestane aanwezigen weer teruggebracht naar 30 volwassenen (13 jaar en
ouder), waarbij mensen met een taak en kinderen van 12 jaar en jonger niet mee hoeven te worden
geteld.
Randvoorwaarden
● Liederen met pianobegeleiding (of via Youtube) gezongen door 3-4 zangers vanaf het podium. De
gemeenteleden mogen binnensmonds meeneuriën.
● Kinder- en tienerprogramma vinden plaats in de zalen van de kerk (Spoorzoekers in tuinzaal en
koffiezaal, tieners in de serre):
● Vuurvliegjes worden voor de dienst in hun zaal gebracht, waar iemand van de leiding klaarstaat. De
ouders verlaten de zaal via de binnendeur naar de andere zaal en slaan dan linksaf de gang in om
via de ontmoetingszaal naar de kerkzaal te gaan.
● In de gang langs de zalen is eenrichtingsverkeer, gemarkeerd door pijlen.
● Spoorzoekers en tieners gaan met hun ouder(s) door de voordeur binnen en nemen plaats op de
banken achterin de kerkzaal, die voor hen gereserveerd zijn.
● Er rijdt geen kerkbus.
● De fietsenstalling is toegankelijk, maar mensen gaan via de voordeur naar binnen (omlopen dus,
niet binnendoor)
● Jassen worden meegenomen naar de kerkzaal. De ramen in de kerkzaal zijn open ter bevordering
van de ventilatie.
Aantal mensen
● Sowieso zijn er al 10-12 mensen in de dienst: predikant, ouderling, diaken, hulpkoster, beamer,
geluid/video, 2 coördinatoren, 3-4 zangers.
● Er kunnen dus maximaal 30 extra mensen een kerkdienst bijwonen. (Zoveel als past op 1,5 meter.
Op banken kunnen meer mensen uit één HH zitten.)
Dit staat klaar:
● Stoelen staan op 1,5 meter, aan de randen staan de banken. Er zijn ook tweezits-plekken
gecreëerd.
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Langs de bank waar de kinderen zitten worden 2x 2 stoelen weggehaald, zodat er een ruimer pad
ontstaat, waar degene die met de kinderen praat tijdens het kindermoment kan staan. > Rik
Handgel bij de entree beneden en bij de kerkzaal, zeep en doekjes in de wc’s
Sheet met basishygiëneregels voor de beamer (multimediateam@pg-dedrieklank.nl)
Strepen voor looproutes op de trap en naar toiletten (1 man / 1 vrouw per toilet, dus één toilet per
groep afsluiten)
Posters ‘Houd 1,5 m. afstand’ zijn her en der opgehangen
2 dozen staan bij de deur van de kerkzaal plaatsen voor collectes contant geld en bonnen
poster op de deur naar de zalen: 'vuurvliegjes via deze deur'

Acties vooraf:
● Bij de voordeur staan stippen op de stoep om de 1,5 meter afstand te markeren.
> Rik zorgt dat ze duidelijk blijven
● een teller installeren op je telefoon of aanwezigen bijhouden op papier (coördinator)
● bordje (printje A4) op achterste bank: gereserveerd voor Spoorzoekers (1e twee banken),
gereserveerd voor Discovery (op bank bij trapje naar orgel) > Rik
● Losse handmicrofoon in de buurt van de banken voor de kinderen leggen voor het kindermoment >
geluidsmensen
● 2 coördinatoren opnemen in het dienstrooster: Ingrid, Lilian, Corine, Rik, Gerrit, Bram, Henry, Arie >
Ingrid
● 4 (minimaal 3) zangers opnemen in het dienstrooster (liefs 2 mannen, 2 vrouwen): Jonathan,
Henry, Pieter, Jochem, Koos, Nelly, Catharine, Nadine, Willemijn, Lilian, Monique, Marjon, Mieke. >
Ingrid
● dominee vóór de dienst vragen: Meedelen aan het eind van de dienst: aanwijzingen coördinator
opvolgen > ouderling van dienst
● Protocol communiceren met GKIN en andere gebruikers van de kerkzalen > Rik
Aanmelding vooraf is niet nodig
● De coördinator bij de voordeur vraagt naar gezondheid.
● De coördinator bij de deur van de kerkzaal telt de aanwezigen (met teller/ op papier).
● Communicatie via website en nieuwsbrief > Bram
Coördinator bij de buitendeur van de kerk:
● Check (vragen en waarnemen) op klachten
● Handen laten desinfecteren
● Benadrukken 1,5 m. afstand
● Jassen meenemen naar de kerkzaal
● Indien nodig, naar toilet voor de dienst
● Direct naar boven: ook de ouders met kinderen. Alleen ouders met vuurvliegjes mogen door de
klapdeuren hun kinderen naar de grote zaal brengen, waar iemand van de leiding van vuurvliegjes
klaarstaat om de kinderen te ontvangen.
Coördinator bij de deur van de kerkzaal
● Zorgen voor 1,5 m. afstand
● Mensen uit één huishouden zoveel mogelijk plaatsnemen op de banken of op de sets van twee
stoelen.
● Stoelen bezetten van voren naar achteren.
● De voorste rij moet vrijgehouden worden voor de ouderling, diaken, lector
● Voor de zangers staan er 3 stoelen op het podium. (Als de ouderling, diaken of lector meezingt,
stapt deze bij het zingen het podium op.)
● De banken links moeten vrijgehouden worden voor de kinderen van de Spoorzoekers en Discovery.
● Na afloop van de kerkdienst: mensen van achter naar voren de kerkzaal laten verlaten.
Kerkdienst
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Predikant, ouderling en diaken komen langs de beuk de kerk binnen.
Ouderling van dienst gebruikt de microfoon van de katheder en houdt daarbij alleen het papier met
mededelingen vast, zodat schoonmaken tussendoor niet nodig is.
Ouderling van dienst geeft de predikant geen hand, maar hoofdknik. Dit gebeurt direct na de
afkondigingen.
Er zal een kindermoment zijn, geleid door iemand van de leiding van de Spoorzoekers of
Discovery, vanaf de plek waar de kinderen zitten. Hiervoor zal de losse handmicrofoon gebruikt
worden.
Lector doet de schriftlezingen met de microfoon in de standaard.
De dominee kan gebruik maken van de katheder en de preekstoel.
Een kind kan voor het kindermoment naar voren lopen en de kaarsen aansteken. Het houdt daarbij
zoveel mogelijk afstand tot de mensen in de kerk.

Uitgaan van de kerk
● Coördinator bij deur kerkzaal: kerk uitlopen van achter naar voren (incl. predikant, ouderling,
diaken).
● Coördinator bij de buitendeur: mensen snel naar buiten manen.
●

Vanaf medio oktober is koffie drinken na de dienst buiten niet meer mogelijk, aangezien we volgens
de regels van de RIVM niet met meer dan 4 personen buiten bij elkaar mogen zijn.

Na de kerkdienst
● toiletten, deurknoppen en stoelleuningen schoonmaken > doet GKIN zelf voor hun dienst
● Microfoons en apparatuur worden gedesinfecteerd en opgeborgen > geluidsmensen

