Protocol voor de kerkdienst in de Gereformeerde Gemeente te Ede (Petrakerk)
Vooraf
Vanaf 1 juli 2020 mogen erediensten plaatsvinden met een samenstelling van ca. 250 personen (25%
van de capaciteit) in het kerkgebouw.
Essentiële voorwaarden
1. Essentieel is dat alle potentiële bezoekers van kerkdiensten zich verantwoordelijk weten voor
zichzelf en voor de ander. Iedereen loopt de gezondheidschecklist door (zie hieronder). Deze
checklist is opgenomen in de kerkbode, op de website en is bij diverse mails aan alle gemeenteleden
toegezonden.
Het is niet mogelijk de kerkdienst bij te wonen indien 1 van de onderstaande vragen met ja beantwoordt:
1. Heeft u 24 uur voor aanvang van de kerkdienst één of meerdere van de volgende (milde) klachten:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden Celsius of heb
plotseling verlies van reuk of smaak?
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7
dagen vastgesteld?
4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en
heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog
klachten had?
5. Bent u in thuisisolatie op advies van de GGD omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij
het coronavirus is vastgesteld?
U kunt de dienst wel weer bijwonen:
1. Indien u 24 uur klachtenvrij bent.
2. Indien u negatief getest bent op Corona, ook al bent u nog niet klachtenvrij, tenzij u weer nieuwe
klachten ontwikkelt.
3. Indien uw huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheid negatief getest is op Corona.
4. Voor kinderen tot en met 6 jaar geldt bovenstaande vraag 1 van de checklist niet. Zij mogen met
milde klachten (dus geen koorts of benauwdheid) wel naar de kerk en naar de crèche.
Mocht u en/of een van uw huisgenoten na het invullen van deze vragenlijst onverhoopt toch klachten krijgen,
dan verzoeken wij u om thuis te blijven.
Wat verder van belang is: krijgt u luchtwegklachten of koorts na het bezoeken van een kerkdienst, neem dan
contact op met de GGD en laat u testen. Als u positief bent getest op Corona, laat het de scriba zo snel mogelijk
weten. Dit is in het belang van uw mede-gemeenteleden.

2. Essentieel is dat kerkbezoekers bereid zijn zich te voegen naar de regels die door de kerkenraad
zijn vastgesteld en verspreid onder de leden.
Algemene noties vooraf
• Er geldt een strikte 1,5 meter afstandsnorm.
• Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de
huiselijke situatie.
• Specifiek aandachtspunt vormt de verplaatsing van personen bij binnenkomst en bij
verlaten van het kerkgebouw. Hiervoor hebben de kosters een eenduidige en voor iedereen
heldere looproute die nageleefd moet worden door iedereen.
• Deze adviezen gelden voor alle erediensten, ook voor huwelijks- en rouwdiensten.

•

De predikant heeft een vitaal beroep, omdat zijn arbeid een contactberoep is. In het
bijzonder met betrekking tot de bediening van de Heilige Doop.

Maatregelen voor onderlinge afstand
• De koster/beheerder zorgt voor indeling zitplaatsen en houdt overzicht.
• Koster/hulpkosters nemen de 1,5 meter afstand in acht ten opzichte van elkaar en ten
opzichte van kerkbezoekers.
• Verplaatsingen binnen de kerk zijn minimaal. Binnenkomst wordt door hulpkoster(s)
gereguleerd op onderlinge afstand.
• Bij binnenkomst geldt: desinfecteren handen, en direct doorlopen en plaatsnemen
volgens aanwijzing van de bevoegde (hulp)koster.
• Voor de dienst is het de bedoeling dat u de kerkzaal inkomt door de tussendeuren die
openstaan, dus niet door de deuren aan de zijkanten. Deze houdt de koster bewust dicht.
• Bij vertrek gestructureerd op aanwijzing direct vertrekken uit de kerk; ook hier heldere
looproutes uitgaande van eenrichtingsverkeer. U loopt pas de bank uit als u 1,5m
afstand kunt houden van de persoon die voor u loopt. Alle mensen uit het linkerschip
verlaten via de linkerdeur de kerkzaal en lopen achter elkaar (dus niet naast elkaar) aan
de linkerkant van de linkse trap af, alle mensen uit het rechterschip verlaten via de
rechterdeur de kerkzaal en lopen aan de rechterkant achter elkaar de rechtse trap af en
alle mensen uit het middenschip gaan via de tussendeuren de kerkzaal uit en lopen
gewoon rechtdoor achter elkaar de trap af. Er zijn dan dus twee rijen die achter elkaar de
trap aflopen: 1 aan de binnenste zijde en 1 aan de buitenste zijde.
• Er is een kinderoppas in het kerkgebouw (zalen beneden) tijdens de kerkdienst.
Toelaten kerkbezoekers
• Per dienst worden maximaal 250 doop- en belijdende leden uitgenodigd. Dit is passend
binnen de 1,5 m-criteria. Het kan zijn dat er max. 10% meer of minder leden aanwezig
zijn, afhankelijk van de grootte van de gezinnen. Daarmee wordt het besmettingsrisico
niet vergroot.
• Gemeenteleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging via kerktijd.nl. Dit doen we om
twee redenen: dan kunnen we sturen op het aantal van 250 én indien er later een bronen contactonderzoek moet plaatsvinden, weten we wie in welke kerkdienst aanwezig
waren.
• Bovengenoemde aantallen zijn exclusief het ‘personeel’ van de kerkdienst: dominee,
ouderling, diaken, koster(s) en organist.
• De bezoekers volgen strikt de aanwijzingen van de koster(s)
• Ouderen boven de 70 jaar nodigen we wel uit voor de kerkdiensten. We wijzen hen op de
risico’s. Het is een persoonlijke afweging in hoeverre het verantwoord de kerkdienst bij
te wonen.
Handhaven
• Zitplaatsen op anderhalve meter worden aangewezen bij binnenkomst.
• Telkens wordt één bank leeg gelaten om de 1,5 meter te handhaven.
• Als de koster u een plek heeft gewezen, is het de bedoeling dat u zelf doorloopt in de
bank totdat u op 1,5m van degene naast u zit. Let er dus zelf op dat er niet meer ruimte
dan nodig verloren gaat!

•

Omdat kinderen geen 1,5m afstand hoeven te houden, willen we u vragen uw eventuele
kind(eren) aan de ‘buitenkant’ van het gezin te plaatsen. Dan kunnen de banken strakker
gevuld worden en creëren we meer zitplaatsen
• Bij meerdere gangpaden wordt eenrichtingsverkeer gehandhaafd.
• Deuren staan open tot begin van de dienst (geen deurkrukken aanraken).
• Gestructureerd verlaten van kerkgebouw: Bijbels en kerkboeken mee naar huis.
• Sociale ontmoetingen na de dienst : buiten met inachtneming van 1,5 meter.
Hygiëne maatregelen
• De door het RIVM vastgestelde maatregelen zijn leidend.
• Voor kosters, hulpkosters en BHV-ers geldt 20 seconden handen wassen: o Bij binnenkomst
en bij vertrek o Na aanraken van bezoekers.
• Voor alle kerkbezoekers geldt bij entree kerk verplicht handen desinfecteren.
• Geen handen geven, hoesten in elleboog, tissues gebruiken.
• Toiletgebruik reguleren, na de dienst desinfecteren.
• Na toiletgebruik handen 20 seconden wassen en/of desinfecteren.
• Papieren handdoekjes/tissues in toiletten.
• We collecteren niet tijdens de eredienst.
• Geen gebruik van garderobe; jassen/tassen op lege plaatsen voor de persoon.
• Desinfecteren deuren, kansel en katheder na de dienst.
• We zingen tijdens de eredienst ‘zachtjes en ingetogen’. Dit is mogelijk, omdat we de 1,5
meter afstand bewaren, én vanwege de omvang van het kerkgebouw én vanwege de
kwaliteit van de ventilatie (goede mechanische ventilatie naar boven).
• Neem je eigen Bijbel mee naar de kerk. De voorraad Bijbels in de kerk is vanwege
besmettingsgevaar niet beschikbaar
Communicatie
• De kerkenraad is verantwoordelijk voor de communicatie over regels en maatregelen rond
kerkbezoek. Dit protocol is aanwezig op de website van de kerk en fysiek aanwezig in de kerk.
Wijzigingen worden gecommuniceerd in de kerkbode en/of de nieuwsbrief onder de leden.
• De kerkenraad communiceert bij klachten over gedrag met de betrokken
personen/gezinnen.
Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 3 juni 2020, geactualiseerd 25 juli 2020.

Samenvatting protocol Gereformeerde Gemeente Petrakerk
Algemeen:
•
•
•

•

Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen.
Als u tot een risicogroep behoort, kwetsbaar bent en/of (een huisgenoot) ziekteverschijnselen
heeft, blijft u thuis.
Ouderen (RIVM-richtlijn: vanaf 70 jaar) wegen persoonlijk af in hoeverre het verantwoord is dat
zij de kerkdiensten bijwonen. De kleinste kinderen blijven thuis. Er is kinderoppas in het
kerkgebouw tijdens de kerkdienst.
In het kerkgebouw kunnen 250 mensen aanwezig zijn. Afhankelijk van de grootte van de
gezinnen kunnen er maximaal 10% meer zijn.

Binnenkomst:
•
•
•
•
•

Bij binnenkomst wordt u door (hulp)koster bij, en vanaf de kerkdeur begeleid. Houd een
onderlinge afstand van 1,5 meter met andere personen aan.
Houd uw verplaatsing zo minimaal als mogelijk. Maak geen gebruik van garderobe of kapstok.
Desinfecteer uw handen.
De koster zorgt voor indeling zitplaatsen, houdt overzicht en geeft leiding aan team hulpkosters.
Loop door volgens aanwijzing van de bevoegde (hulp)koster, en neem de u aangewezen plaats in.
U volgt strikt de aanwijzingen van de koster, de hulpkosters en BHV-ers.

Verblijf:
•
•
•
•

Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke
situatie.
Houd de verplaatsing van personen gedurende uw verblijf zo minimaal als mogelijk. Verlaat uw
plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij voorkeur thuis).
Er wordt zachtjes en ingetogen gezongen in de kerk
Er wordt niet gecollecteerd in de kerk

Vertrek:
•

•

Verlaat uw plaats op aanwijzing van (hulp)koster. Een looproute is aangegeven, uitgaande van
eenrichtingsverkeer. Houd bij vertrek in de gangpaden en op de trap steeds de 1,5 m afstand in
acht.
Na het verlaten van de kerk: Houd bij sociale ontmoetingen buiten de kerk de 1,5 m afstand in
acht.
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