1. Inleiding

Gebruiksplan De Fontein i.v.m. corona

In maart 2020 werd ons land net al vele andere landen getroffen door het coronavirus. De
hele samenleving veranderde eensklaps We moesten thuis blijven en de intelligente
lockdown deed zijn intrede. Ook voor de kerken veranderde er veel. Kerkdiensten en andere
kerkelijke activiteiten waren bijna niet meer mogelijk, alles op afstand of digitaal.
We zijn nu een paar maanden verder en gelukkig zijn er weer versoepelingen mogelijk
Op 13 mei 2020 heeft onze landelijke PKN een protocol opgesteld hoe we met deze
versoepelingen moeten omgaan. De plaatselijke kerken moeten voor de eigen situatie/kerk
een z.g.n. gebruiksplan opstellen hoe het protocol voor de eigen situatie kan worden
toegepast. Uitgangspunt zijn de door RIVM voorgeschreven maatregelen.
Het gebruiksplan is niet bedoeld om het ons lastig te maken maar ons allen te beschermen

2. Maatregelen die van toepassing zijn in alle ruimten van De Fontein
Houd overal 1,5 m afstand
Ga naar het toilet en was je handen voor je naar De Fontein komt
Desinfecteer bij binnenkomst je handen
Als je verkouden bent, hoest of koorts hebt kom dan niet naar De Fontein
Nies of hoest in je elleboog
Geef geen handen
Zorg in alle ruimten voor een goede ventilatie
Voor alle ruimten in De Fontein geldt een maximum aantal personen op basis van de 1,5 m
regel:
Zaal 1 (Noordzijde)
55 m2 - 10 personen
Zaal 2 (naast de keuken)
25 m2 - 3 personen
Zaal 3(straatkant)
40 m2 - 6 personen
Zaal 4 (consistorie)
20 m2 - 3 a 4 personen
Kerkzaal achter de schotten
75 m2 - 10 a 12 personen
Hal
120 m2- 20 personen
Parsifal
20 m2 - 4 personen, 1,5 m regel geldt alleen
voor volwassenen

3. Kerkdiensten

Vanaf 1 juni mogen er weer maximaal 30 personen een kerkdienst bijwonen en vanaf 1 juli
maximaal 100 personen . Dat is exclusief de personen die in de dienst een functie hebben:
predikant, lector, ambtsdrager, koster, gastvrouw. Het aantal is afhankelijk van de 1,5 m
afstand, het kunnen er dus minder zijn.
Onze wijkkerkenraad heeft besloten om zeer zorgvuldig met het versoepelen om te gaan ,
gelet ook op de grote groep ouderen in onze gemeente. Het aantal personen zal geleidelijk
aan worden opgevoerd. Op 23 augustus zal overgegaan worden op diensten met max. 30
kerkgangers, op 6 september wordt dit aantal uitgebreid tot max. 100 personen,

afhankelijk van de 1,5 m afstand
Als de diensten met kerkgangers beginnen gelden de volgende regels
De gastvrouwen dragen gele hesjes en zijn samen met de koster de coördinatoren

aanmelding

bij binnenkomst

kerkzaal
Tijdens de dienst

Na de dienst

actie
Tot 1 juli wordt het aantal personen iets
uitgebreid met medewerkers (zangers/musici)
Van 5 juli tot en met 16 augustus worden de
gezamenlijke digidiensten met de Nieuwe Kerk
gehouden, eerst 4 x in de Nieuwe Kerk daarna
2x in De Fontein
Met ingang van 23 augustus wordt een
reserveringslijst gehanteerd.
Ontvangst door de gastvrouwen bij de
voordeur en de achterdeur, zij openen de deur
of de deur staat al open.
Zij vragen naar klachten zoals hoesten, koorts,
verkoudheid
De looproute in de hal is met lijnen en pijlen
aangegeven
De garderobe is afgesloten, jassen meenemen
de kerkzaal in
De handen schoonmaken met een
desinfecterend middel (staat bij beide
ingangen)
Liedboeken uit de kerk zijn niet beschikbaar
De rijen staan 1,5 m van elkaar, partners
mogen naast elkaar zitten
Volg de aanwijzingen van de koster
De kerkgangers zingen niet mee, zingen geeft
een grotere kans op besmetting
Als men wil meelezen eigen Bijbel/liedboek
gebruiken
Collecteren bij het verlaten van de kerkzaal:
er staan 1, 2 of 3 schalen naar gelang het
aantal collecten
Predikant/lector/ambtsdrager verlaten als
eerste de kerkzaal
De koster geeft aanwijzingen bij het verlaten
van de kerkzaal, eerst de achterste rijen
In de hal niet blijven praten, dat kan eventueel
buiten op 1,5 m afstand
Er wordt geen koffie geschonken
Maak zo weinig mogelijk gebruik van de
toiletten. Er is 1 toilet, het invalidentoilet is ook
toegankelijk. Wees voorzichtig en heb geduld

door

Gastvrouwen

koster

Diaken

koster
gastvrouwen

Schoonmaakactie na de kerkdienst met desinfecterend middel
actie
door
Microfoons, liturgische tafel, preekstoel
Koster/gastvrouwen
Deurknoppen/klinken in de hal
Koster/gastvrouwen
Toiletten
Koster /gastvrouwen

4. Overige activiteiten in De Fontein

- Vergaderingen in De Fontein kunnen weer. Het aantal deelnemers hangt af van de grootte
van de zaal. (zie ook bij punt 2)
- Van de gebruikers van de zaal wordt gevraagd de tafels en andere voorwerpen die zijn
aangeraakt (deurkrukken) na afloop schoon te maken met een desinfecterend middel
- In of bij elke zaal zijn de geldende regels opgehangen.
- Op dinsdag, woensdag en donderdagmorgen is de kerk van 10-12 uur open voor een
persoonlijk gesprek of om een kaarsje aan te steken. Vanaf 17 juni kan er op de
woensdagmorgen in de hal en buiten weer koffie gedronken worden met inachtneming van
de 1,5 afstand en de regels die overal staan aangegeven.
- Activiteiten in meerdere ruimten tegelijk wordt zo veel mogelijk voorkomen.
- Buitenactiviteiten van de jeugd (13-18 jaar) zijn weer mogelijk De tienerdiensten in Parsifal
kunnen weer worden gehouden

5. Hygiëne/reinigen

Zalen
In elk vertrek is een desinfecterend middel en zijn papieren doekjes aanwezig.
Toiletten
Bij de toiletten is weinig ruimte. Daarom is er 1 toilet beschikbaar, het invalidentoilet kan
ook worden gebruikt. Was je handen met zeep en droog je handen met papieren doekjes
Keuken
Ook hier zijn een desinfecterend middel en papieren doekjes aanwezig, na gebruik de
apparatuur reinigen. Kopjes en schotels met heet water en een afwasmiddel grondig
reinigen.

6. Vanaf 1 juni mag door de voorganger van de 1,5 m regel worden
afgeweken voor liturgische handelingen. Het gaat daarbij om dopen,
bevestiging ambtsdragers, huwelijks(in)zegening en ziekenzalving
7. In kwesties die niet in het gebruiksplan zijn omschreven beslist de
kerkmeester.
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