Maatregelen n.a.v. de laatste ontwikkelingen bij het coronavirus – 17 november 2020
Door de ontwikkelingen t.a.v. Corona en richtlijnen van PKN, RIVM, overheid en veiligheidsregio
zien we ons gedwongen tot de volgende maatregelen:
Kerkdiensten:
Per kerkdienst zijn maximaal 30 kerkgangers welkom.
Ieder die de dienst wil bijwonen of medewerking verleent aan de dienst moet zich van maandag
t/m vrijdag voorafgaand aan een dienst opgeven bij Piet Wielemaker
(pietwielemaker@hotmail.com of tel. 0118-551365). Piet bewaakt de 30 kerkgangers-grens.
Spontane bezoekers kunnen de dienst niet bijwonen.
De garderobe wordt niet gebruikt, jassen e.d. gaan mee naar de plaats.
Plaats wordt niet gekozen, maar aangewezen.
De galerij wordt voorlopig niet gebruikt als zitplaats.
Binnen een mondkapje dragen als men zich verplaatst (dus ook heen-en-weer lopende
ouderling, koster, MMT enz.). Eenmaal op de plaats is het aan de kerkganger of het mondkapje
af gaat of op blijft.
Draag zelf zorg voor een passend mondkapje.
Kerkgangers bewaken zelf ook de afstand van minimaal 1,5 meter tot andere kerkgangers/
medewerkers aan de dienst.
De dienst duurt maximaal 45 minuten.
In gesprek met elkaar pas buiten en zodanig dat anderen veilig langs kunnen, dus niet naast de
deuropening of in het gangpad. Sta buiten niet met meer dan 4 mensen bij elkaar.
Zang: Geen gemeentezang. In plaats daarvan een zanggroepje van maximaal 5 mensen, ook
als ze samen uit een huishouden komen. De opstelling van de zangers is zodanig, dat de
afstand onderling minimaal 1,5 meter is, in zangrichting is er minimaal 5 meter afstand tot elkaar
en/of gemeente. Zangers mogen dus niet achter elkaar opgesteld worden binnen 5 meter.
Bij liederen waarvan veel coupletten zijn, keus voor minder coupletten of coupletten laten
voorlezen in plaats van zingen.
Collectegeld kan in de mandjes bij de uitgang worden gedaan, deze worden niet vast gehouden
door collectanten.
Overige activiteiten:
Ook al staan activiteiten aangegeven in de folder of in het kerkblad, door de elkaar snel
opvolgende veranderingen kunnen er wijzigingen zijn of activiteiten niet doorgaan. In de
nieuwsbrief en op de website zal de laatste info zo goed mogelijk worden gegeven.
Bij activiteiten die doorgang vinden: Bij verplaatsing in een binnenruimte draagt men een
mondkapje. Er worden vaste plaatsen aangewezen of er staan stoelen/tafels klaar, ieder wordt
gevraagd te gaan zitten op de klaar gezette plaatsen.
Stoelen / tafels worden niet verplaatst. Ieder let zelf ook op de 1,5 meter afstand.
Hygiëne-maatregelen en afspraken zoals aangegeven in het gebruiksplan blijven van kracht,
graag daar ook extra alert op zijn.
Koffiedrinken na de dienst of elkaar ontmoeten na de dienst in de Klimop is niet mogelijk.
Huur en gebruik ruimten:
Hiervoor gelden per ruimte het maximum aantal personen, zoals aangegeven in de
gebruiksplannen van de Michaëlskerk en de Klimop. Geen enkele activiteit mag dit aangegeven
maximum aantal personen overschrijden, verplichting zich strikt aan de voorschriften in het
gebruiksplan te houden.
Verplichting tot placeren (vaste plaats aanwijzen en daar blijven), bij verplaatsing in de
binnenruimte draagt men een mondkapje.
Pastoraat en bezoekwerk
Bij bezoek wordt de noodzakelijke anderhalve meter afstand en veiligheid van de
gemeenteleden en bezoeker bewaakt. Altijd geldt: alleen als van tevoren telefonisch een
afspraak is gemaakt.
Wanneer fysiek bezoek i.v.m. de veiligheid niet mogelijk is, wordt gezocht naar andere vormen
van contact.
Neem bij behoefte aan contact zelf het initiatief en benader de predikant en/of bezoekdames.

