Hervormde gemeente Puttershoek
Gebruiksplan kerkgebouw
voor het mogelijk maken van kerkelijke bijeenkomsten
tijdens de coronacrisis

Versie Goedgekeurd
door kerkenraad
1.0
8 juni 2020
1.1
1 juli 2020

2.0

Belangrijkste wijzigingen

•
•
•
•
18 september 2020 •
•
•
•
•

5.0

26 september 2020 •
•
7 oktober 2020
•
•
•
6 november 2020 •

6.0
7.0

•
•
19 november 2020 •
17 december 2020 •

3.0
4.0

1e versie
Aantal bezoekers aangepast naar 60
Bewaartermijn reserveringslijst gewijzigd naar 1 maand
Annex A verwijderd (was leeg)
Mogelijkheid tot zingen toegevoegd
Viering Heilig Avondmaal toegevoegd
Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke
bijeenkomsten van de PKN als bijlage toegevoegd
Protocol ‘Zingen tijdens de kerkdienst’ van de PKN als
bijlage toegevoegd
Risicotaxatie voor zingen tijdens de kerkdienst van ehbv
als bijlage toegevoegd
Triage-vragen aangepast
Zingen verwijderd
Maximaal 30 mensen tijdens eredienst
Advies mondkapjes te dragen bij verplaatsingen
Invulling doopdienst in overleg met doopouders
Kinderen t/m 12 jaar vallen niet onder het maximum van
30 mensen tijdens eredienst
Muzikale medewerking door zangers
Laatste protocol van de PKN toegevoegd
Laatste protocol van de PKN toegevoegd
Mededeling dat kerkdiensten alleen online worden
uitgezonden

7.1

7.2

7.3

8.0

9.0

10.0

10.1
11.0

14 januari 2021

•

Mededeling aangepast: Ondersteuning door voorzangers
vervalt en voorzangers worden niet langer tot de
medewerkers gerekend.
1 maart 2021
• Mededeling verwijderd (zie 7.0 en 7.1)
• Kerk weer open voor 30 bezoekers en zanggroep van
maximaal 4 personen weer toegestaan
• Bij een uitvaartdienst mogen maximaal 50 mensen
aanwezig zijn.
• Meerdere microfoons en medewerker techniek
verwijderd (niet meer van toepassing)
• Protocol PKN: verwijzing naar website opgenomen
• Verwijzing naar datum verwijderd; is oud
19 april 2021
• Verwijderd: coördinatoren geven aan waar mensen
mogen zitten en begeleiden de kerkgangers naar hun
zitplaatsen.
• Enkele praktische punten aangepast aan de praktijk zoals
zitplaatsmarkering met rood-wit lint en doorgeven lijst
aanwezigen.
25 mei 2021
• Toegevoegd: kosters printen lijst met aanwezigen
• Verwijderd: instructies schoonmaken
• Kindernevendienst maximaal 2 leiding ipv 1
• Introductie aangepast: Dit gebruiksplan is grotendeels
gebaseerd op “Protocol kerkdiensten en andere
kerkelijke bijeenkomsten” van de Protestantse Kerk in
Nederland. Dit nav het feit dat in de Hervormde
Gemeente Puttershoek de kinderen t/m 12 jaar niet
meegeteld worden in het aantal aanwezigen van de
kerkdienst en in het PKN protocol wel.
5 juni 2021
• Maximaal aantal bezoekers 50 exclusief medewerkers,
inclusief kinderen
• Zingen beperkt toegestaan: alleen slotlied 2 coupletten
• Dit gebruiksplan is gebaseerd op “Protocol kerkdiensten
en andere kerkelijke bijeenkomsten” van de
Protestantse Kerk in Nederland.
• Reserveren middagdienst afgeschaft; namen noteren bij
binnenkomst
21 juni 2021
• 1,5 meter maatregel, beperkt aantal bezoekers en
reserveren voor ochtenddienst blijft van toepassing
evenals het informeren naar de gezondheid voor het
betreden van het gebouw
• Alle andere maatregelen vervallen.
12 juli 2021
• Correctie: Aantal bezoekers is exclusief kinderen. Is
goedgekeurd tijdens KR vergadering van 21 juni 2021.
21 september 2021 Ingangsdatum maandag 27 september
• Alle maatregelen vervallen
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•

Er wordt een gedeelte in de kerk gereserveerd (vrije
banken) voor gemeenteleden die nog op 1,5 meter
afstand willen zitten

Inhoud
1.

Introductie ...................................................................................................................................... 4

2.

De samenkomsten in de kerk ......................................................................................................... 4

3.

2.1

Collectes .................................................................................................................................. 4

2.2

Persoonlijke bescherming ....................................................................................................... 4

2.3

Reserveringssysteem ............................................................................................................... 4

2.4

Liturgische handdruk ............................................................................................................... 4

2.5

Vak gereserveerd voor 1,5 meter afstand............................................................................... 5

2.6

Reinigingsplan kerkgebouw..................................................................................................... 5

Bijzondere vieringen en bediening van sacramenten ................................................................... 5
3.1

Avondmaal............................................................................................................................... 5

Bijlage A: Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten ................................................ 6

Pagina 3 van 6

1. Introductie
Dit gebruiksplan is opgesteld door de Hervormde gemeente van Puttershoek en bevat
voorschriften voor de kerkelijke samenkomsten die bijdragen aan het terugdringen van de
verspreiding van het coronavirus. Dit gebruiksplan geldt voor alle kerkelijke activiteiten in en
rond het kerkgebouw. De voorschriften zijn bindend met ingang van de datum waarop het
gebruiksplan is goedgekeurd. De naleving ervan behoort tot de verantwoordelijkheid van de
kerkenraad.
Dit gebruiksplan is een aanvulling op het bestaande gebruiksplan en ontruimingsplan.
Dit gebruiksplan is gebaseerd op “Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke
bijeenkomsten” van de Protestantse Kerk in Nederland, voor laatste versie zie
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijkebijeenkomsten/
Het gebruiksplan blijft actief zolang het landelijke PKN-protocol dat voorschrijft. Het is
beschikbaar voor alle gemeenteleden. De meest recente versie ligt in de kerk en is
beschikbaar via de website van de kerk of op te vragen bij de scriba.
Aandachtspunt: Dit gebruiksplan is op moment van schrijven in overeenstemming met de
geldende richtlijnen vanuit de overheid en zal worden aangepast op basis van opgedane
ervaring of zodra de richtlijnen daar aanleiding toe geven.

2. De samenkomsten in de kerk
2.1 Collectes
Het gebruik van doorgeefzakken of lange collectestokken is niet wenselijk. Collectegeld
kan worden overgemaakt via de APP, per bank of in de brievenbus bij de pastorie
worden gedaan. Daarnaast plaatsen we bij elke uitgang 2 collecteschalen voor de
dienstcollecte, de uitgangscollecte.
De deurbussen voor de zending en het jeugdwerk hangen bij de uitgang.
2.2 Persoonlijke bescherming
Bij de ingang staan desinfecterende middelen.
2.3 Reserveringssysteem
Het reserveringssysteem is niet meer van toepassing.
2.4 Liturgische handdruk
De gebruikelijke liturgische handdruk tussen predikant en ouderling van dienst wordt
vervangen door een knik met het hoofd of een hand op het hart.
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2.5 Vak gereserveerd voor 1,5 meter afstand

Indeling kerk met markering vak waarvoor 1,5 meter afstand geldt

Alleen in het gemarkeerde vak dient 1,5 meter afstand gewaarborgd te worden. Dit
wordt gedaan door de niet beschikbare zitplaatsen te markeren. Hierbij wordt rekening
gehouden met de gangpaden.
2.6 Reinigingsplan kerkgebouw
Na elke dienst wordt de kerk geventileerd.

3. Bijzondere vieringen en bediening van sacramenten
3.1 Avondmaal
-

-

-

Na de uitnodiging blijven de mensen op hun plaats zitten en 2 diakenen gaan rond met
brood (eerste ronde) en wijn (tweede ronde). Dit blijft beperkt tot de bediening van het
avondmaal.
Het brood wordt voorafgaand aan de dienst gebroken (met handschoenen aan) en over
2 schalen verdeeld zodanig dat het niet tegen elkaar aan ligt. Ook de wijn wordt in kleine
bekertjes voorafgaand aan de dienst ingeschonken en over 2 bladen verdeeld.
Er komt 1 tafel voor in de kerk met 1 stoel. De predikant breekt het brood en neemt zelf
een stukje, daarna gaan de diakenen ieder een kant op om brood te delen en nemen zelf
als laatste als ze bij tafel terug zijn.
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-

Daarna de wijn, de predikant neemt een slokje uit de grote beker en daarna gaan de
diakenen rond met de dienbladen met kleine bekertjes en nemen zelf als laatste.
De schalen met brood en wijn staan gereed op de hoeken van de tafel. Als de predikant
naar de tafel gaat, gaan de diakenen ieder aan een kant staan en zullen bij deze
gelegenheid handschoenen dragen. De ouderling van dienst blijft deze keer in de bank
zitten.

Bijlage A: Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Zie: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijkebijeenkomsten/
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