Communicatie/gebruikersplan
Protestantse wijkgemeente “De Bron”
Zeist juni 2020

Geachte leden van de Protestantse Wijkgemeente De Bron.
Hierbij ontvangt u het Communicatie / gebruikersplan van onze wijkgemeente dat per 1 juli in
werking zal gaan.
U hebt allen vast al vernomen dat we per 1 juli a.s. met 100 personen een ere dienst mogen
vieren op 1,5 meter afstand.
Dat gaat in de Sionskerk niet lukken. Er is maar plaats voor 60 gemeente leden (excl.
Predikant de dienstdoende ambtsdragers, organist, koster, lectoren techniek) met de 1.5
meter afstand.
Als kerkenraad zijn we verplicht een Communicatie / gebruikersplan op te stellen.
Het onderstaande Communicatie / gebruikersplan is besproken in onze kerkenraad op 9 juni
2020 en unaniem goedgekeurd.
De kerkenraad vraagt u om onderstaande goed door te lezen en zich aan de inhoud strikt te
houden.
Per 1 juli zullen de diensten ook nog gewoon uitgezonden worden via www.kerkomroep.nl en
via You Tube.

Inleiding:
Vanaf 1 juli 2020 mogen we weer erediensten vieren met 100 personen, het is van
belang dat we met elkaar een aantal afspraken / gedragsregels opstellen. Dit om op
een veilige en verantwoorde manier een eredienst te kunnen vieren.
Als leidraad is het protocol van de Protestantse Kerk (PKN) en de regels van het
RIVM gebruikt bij het opstellen van dit plan.
Algemeen:
De adviezen van het RIVM zijn algemeen bekend:
We komen niet naar de kerk als u of jij
• Verkoudheidsklachten zoals hoesten, niezen, neusverkoudheid, loopneus,
keelpijn heeft.
• Benauwd bent.
• Verhoging van lichaamstemperatuur heeft.
• Plotseling verlies van reuk en of smaak zonder neus verstopping heeft.
De PKN onderschrijft dat het niet verstandig is om bij deze klachten samen te komen
in een kerkdienst.
Tevens is het ten zeerste afgeraden om met een groep mensen te zingen in een
afgesloten ruimte zoals in een kerkgebouw. De kerkenraad is opzoek naar een goed
alternatief.
We hebben als kerkenraad een gebruiksplan opgesteld om aan deze regels te
voldoen. Het zal een goede eredienst zijn maar anders dan anders.
Er is vast gesteld door het RIVM dat een predikant een zo geheten contact beroep is.
Dit houd in dat de predikant mag dopen, handoplegging mag doen, de viering van
het heilig avondmaal mag doen. Uitvaarten leiden. Het is niet de bedoeling dat er bij
het verlaten van de ere dienst de predikant bij de uitgang mag staan en handen
schudden.
Hieronder vind u een beschrijving per ruimte in onze kerk en bijgebouwen. Er is een
poster gemaakt om het nog verder te verduidelijken.

Naar de kerk gaan:
Tijdens de ere diensten zijn een aantal personen verantwoordelijk voor de gang van
zaken tijdens de deze dienst en tellen ook niet mee met de 60 bezoekers van de ere
dienst.
Dit zijn: Predikant, ouderling van dienst, kerkrentmeester, diaken, lector, organist,
technici, koster. Een aantal van deze personen zullen ook zaalwacht en/of af te
vinken op de lijst. Ook zal iemand u vragen of u klachten heeft.
Rondom de kerk zal er een looprichting worden aangegeven doormiddel van pijlen
en strepen. We gebruiken alleen de ingang bij de wijkzaal de overige ingangen zullen
gesloten blijven.
De fietsenstalling zal vanaf de Jacob Catslaan te benaderen zijn met de fiets en de
uitgang is richting de Oude Arnhemseweg zo komt u bij de ingang van de wijkzaal.
Het is in deze periode ook niet toegestaan om scootmobielen te stallen bij de ingang
van de wijkzaal. Dit om de doorgang vrij te houden op een 1,5meter afstand.
De kerk binnengaan.
U dient zich vooraf aangemeld te hebben bij de scriba van onze kerk. Er kunnen per
eredienst 60 gemeenteleden aanwezig zijn (excl. de dienstdoende ambtsdragers,
koster, lector, organist en technische dienst) volgens de norm van 1.5 meter.
Bij binnenkomst staat er een tafel met desinfectie middel voor u klaar. Nadat u de
handen heeft ontsmet zal iemand u de vragen stellen over uw gezondheid. Is dit
voldoende dan kunt u doorlopen naar de kerkzaal. De garderobe zal niet gebruikt
worden. We verzoeken dan ook of u uw jas mee wilt nemen de kerkzaal in.
We verzoeken u om het toiletgebruik tot een minimum te beperken; alleen in uiterste
situatie hiervan gebruik maken. Na gebruik de handen weer desinfecteren.
Aanmelden erediensten:
Voor het aanmelden kunt u een bericht sturen tot vrijdag 20.00 uur, voorafgaande
aan de dienst. Dit kan door te mailen naar: scribadebron@ziggo.nl of te bellen met
Johan Boogaard 030-6955341 of 06-28437932.
Wel even vermelden met hoeveel personen U / jij komt..
Mochten er meerdere gemeenteleden zich aanmelden en de dienst is vol dan komt u
automatisch op de lijst voor de volgende week. Als u zich aanmeldt dan hoort u gelijk
of er plaats voor u of jou is in de eredienst.
Betreden kerkzaal:
Bij binnenkomst zult u opgevangen worden door een aantal medewerkers
“zaalwachten” zij hebben de taak om de kerkzaal zo goed mogelijk in te delen. U kunt
dus niet op uw vertrouwde plek zitten volg de aanwijzingen van de zaalwachten : Wij
rekenen er op dan ook dat u daar begrip voor heeft.
De stoelen staan op de 1,5 meter afstand van elkaar maar in de rijen zitten de
stoelen nog wel aan elkaar. Dit is gedaan zodat mensen van een gezin bij elkaar
kunnen zitten. Tussen de individuele kerkganger dienen 3 stoelen vrijgehouden te
worden dit is ook 1,5 meter. De zaalwachten zullen hierop toezien om dit te
waarborgen. De zaalwachten zullen te herkennen zijn aan een geel hesje.
Tijdens de dienst:

De kinderen zullen hun eigen dienst behouden via het You tube kanaal. Hierover is
overleg geweest met de betrokkenen. Mochten er toch kinderen meekomen dan
dienen zij de gehele dienst in de kerkzaal te blijven.
Zingen is niet toegestaan. Neuriën is maximaal toegestaan Er zal voor een
alternatief gezorgd gaan worden.
Er zullen geen liedboeken en bundels Hemelhoog in de kerkzaal aanwezig zijn. Alles
is via de schermen te volgen. Indien gewenst kunt u een eigen Liedboek en de
bundel Hemelhoog meenemen.
Na de dienst:
We verlaten de kerk op aanwijzing van de zaalwachten. Dit om een opstopping te
voorkomen. De uitgangen zijn de twee buitenste deuren van de Hoofdingang van de
kerk. Het midden blijft gesloten. Bij de uitgangen zullen de collectes gehouden
worden. Dit is voorzien door standaards die we geplaatst hebben waarin u uw gift
kunt doen.
Omdat er nu 2 maanden geen collecte is gehouden is dit het moment om uw
opgespaarde giften in de standaards te deponeren
Voor mensen die slecht ter been zijn of gebruik maken van een rollator/rolstoel is het
mogelijk om als laatste de kerk te verlaten via de wijkzaal. Ook dit op aanwijzing van
de zaalwachten.
Er zal voorlopig nog geen koffie drinken zijn na afloop van de dienst.
Voor mensen die met de fiets naar de kerk gekomen zijn is het de bedoeling om weer
vanaf de Jabob Catslaan zijde de fietsenstalling te betreden en weer te verlaten via
de Oude Arnhemseweg.
Wijkzaal:
Deze ruimte wordt niet gebruikt tijdens de erediensten. De deuren zullen gesloten
blijven. Indien de wijkzaal gebruikt wordt voor kleine bijeenkomsten dan geldt ook
hier de 1,5 meter regel.
Keuken:
In de keuken mogen niet meer dan twee personen zijn. Gebruik papier om de
handen te drogen en houd de hygiëneregels in acht.
Catshuis:
Deze ruimte wordt niet gebruikt tijdens de erediensten. Er is geen oppas voor de aller
kleinsten onder ons. Ook hier geen gebruik van het toilet tenzij het echt niet anders
kan.
Schoonmaak:
Voor aanvang en na afloop zal alles grondig schoongemaakt worden. Dit om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Algemeen:

Wij zijn als kerkenraad ons ervan bewust dat het houden van een eredienst er
anders uit zal zien dan we gewend zijn. Maar we doen er alles aan om het zo goed
en veilig mogelijk te laten verlopen. Wij vragen uw begrip en medewerking.

Met een hartelijke groet,
Uw / jouw Kerkenraad.

