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Dit protocol is opgesteld door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o. Het bevat beleid en
regels, waarbinnen er een kerkdienst georganiseerd kan worden in de Boomgaardkerk te Heerjansdam, waar
de gemeente bij aanwezig kan zijn. De communicatie van beleid en regels gebeurt zo, dat ervan uit kan worden
gegaan dat elke betrokkene er kennis van heeft. De leden van de gemeente hebben dit protocol toegestuurd
gekregen, daarnaast is er in de kerk is een exemplaar aanwezig.
Algemeen
- Een exemplaar van het protocol ligt in het kerkgebouw ter inzage voor leden en andere belanghebbenden.
- Maximaal 60 personen kunnen een kerkdienst bijwonen. Daarnaast zijn ook de noodzakelijk aanwezige
personen aanwezig. Dit zijn de predikant/voorganger, ouderling van dienst, koster, organist, voorzangers
en technische medewerkers.
- De predikant heeft een contactberoep en kan met wederzijdse instemming dichter dan 1,5 m bij iemand
komen om bijvoorbeeld de doop te bedienen.
- Voor de algemene regels wat betreft persoonlijke hygiëne verwijst de kerkenraad naar de voorschriften
van het RIVM.
- Op de benedenverdieping is er crèche volgens de huidige RIVM voorschriften voor kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.
- Het dragen van een mondkapje tijdens het lopen in het kerkgebouw wordt aanbevolen. Bij het staan en
zitten hoeft geen mondkapje gedragen te worden.
Vóór de kerkdienst
- Ga niet naar een activiteit bij corona-infectie van jezelf of een gezinslid.
- Ga niet naar activiteiten bij verkoudheidsklachten.
- Ga niet naar activiteiten als u of een gezinslid koorts heeft. Pas weer deelnemen aan activiteiten als
diegene minimaal 24 uur klachtenvrij is.
- Indien er verwacht wordt dat er meer dan 60 mensen een dienst, (zoals doop, belijdenis of bevestiging)
zullen bijwonen, zal er een specifiek beleid gemaakt worden. Hierover wordt de gemeente vooraf ingelicht.
- Het kerkgebouw wordt zo veel mogelijk geventileerd.
- Het kerkgebouw wordt zo ingericht dat de kerkleden op 1,5m afstand kunnen zitten.
- De bezoekers van de eredienst worden geacht onderling 1,5m te houden. Bezoekers die op hetzelfde adres
wonen kunnen bij elkaar zitten (gezin/stel) maar moeten wel ten opzichte van anderen 1,5m houden.
- Er wordt in het kerkgebouw een route aangegeven zodat de bezoekers via een richting door de kerkzaal
binnenkomen en deze kunnen verlaten.
- De bezoekers volgen eventuele overige aanwijzingen van de koster.
- Kinderen worden door één ouder gebracht naar de crèche via de benedendeur.
Tijdens de kerkdienst
- Er worden geen handen geschud.
- Er wordt zo min mogelijk door de ruimte gelopen.
- Er wordt niet tijdens de dienst gecollecteerd. De gaven worden na afloop van de dienst via een
deurcollecte ingezameld.
- De kerkenraad beslist wie er mag zingen in de erediensten. Dat wordt bij de mededelingen namens de
kerkenraad aan het begin van elke eredienst aangegeven. Daarnaast worden er minder verzen gezongen
dan gebruikelijk.
Ná de kerkdienst
- De bezoekers verlaten via de aangegeven route rustig en één voor één de kerkzaal, zodat er ruimte is om
de 1,5m afstand in acht te nemen.
- Kinderen worden door één ouder gehaald via de benedendeur.
- De kerkenraad ontraadt het om in een te grote groep te verzamelen na de kerkdienst. Ook hier moet er
altijd gelegenheid zijn om de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het afstand houden, in acht te
nemen.
- De kerkenraad evalueert de kerkdiensten. Indien nodig past de kerkenraad de regels en het beleid aan en
communiceert deze met alle betrokkenen.
Dit beleid is vastgesteld door de kerkenraad op 15-06-2021
Scriba:

Preses:

