Coronamaatregelen kerkdiensten
Protocol
Kerkenraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid en maatregelen.
De koster(s) zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en maatregelen.
De communicatie van beleid en regels vindt op zodanige manier plaats, dat er vanuit gegaan kan
worden dat elke betrokkene er kennis van heeft. Concreet betekent dat voor de Hervormde Gemeente
Sebaldeburen dat het beleid en de uitvoering daarvan worden gecommuniceerd via de volgende
kanalen: de eigen website (www.hervormdsebaldeburen.nl), het eigen kerkblad (Teken van Leven),
het Facebook account van de kerk en hardcopy prints (ophangen op locaties).
Uitgangspunten
➢ Niet naar een activiteit gaan bij coronainfectie van jezelf of een gezinslid.
➢ Niet naar activiteiten gaan bij verkoudheidsklachten en/of koorts.
➢ Niet naar activiteiten gaan als jij of een gezinslid benauwdheidsklachten en/of koorts heeft.
➢ Pas weer deelnemen aan activiteiten als degene met de verkoudheidsklachten,
benauwdheidsklachten of koorts minimaal 24 uur klachtenvrij is.
Inrichting kerkgebouw
1. Mensen die geen huisgenoten zijn dienen 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden.
Zowel bij het vervoer naar en van de kerk, om de kerk, als in de kerk zelf.
2. Handdesinfectie bij de ingang. Bij binnenkomst dienen mensen hun handen te desinfecteren.
en direct door te lopen en plaats te nemen op de aangewezen plaatsen.
3. Regelmatig schoonmaken. Als het kan worden spullen regelmatig schoongemaakt met
desinfecterende middelen zoals 70% isopropylalcoholdoekjes.
4. Het toilet wordt na iedere activiteit gereinigd en gedesinfecteerd. Toiletbezoek wordt
ontraden. Alleen in gevallen van hoogste nood toegestaan.
5. Ruimten worden goed geventileerd. Voor, tijdens en na de dienst worden er zoveel mogelijk
ramen en deuren open gezet om de ruimte goed te kunnen ventileren.
6. Geen kapstok om jassen of andere kledingstukken aan te hangen.
7. Na de kerkdienst worden allen zitplaatsen en de kansel gereinigd met desinfecterende
middelen.
Uitnodigingsbeleid
Het maximaal aantal kerkgangers is beperkt (vanwege de 1,5 meter maatregel). Het moet voorkomen
worden dat het maximaal aantal kerkgangers overtreden wordt. Dit maximum ligt voor het
kerkgebouw in Sebaldeburen op zo’n 30 personen. Tegelijkertijd moet ook voorkomen worden dat
mensen niet toegelaten kunnen worden tijdens een kerkdienst.
Daarom is het goed om voorafgaand aan een kerkdienst een inschatting te maken van het aantal
bezoekers en nog enkele lege plekken over te houden (voor onverwachte gasten). Deze inschatting
wordt iedere zondag gemaakt door de kerkenraad en kosters (of een vertegenwoordiging daarvan).
Mensen dienen zich vooraf aan de kerkdienst aan te melden bij dhr. L. Meijndert (ouderling) of mevr.
A. Bonnema (hoofdkoster). Zij maken op basis van het aantal mensen vervolgens een inschatting.
Voor risicogroepen zijn de richtlijnen van het RIVM geldend. Het kan daarom verstandig zijn om
mensen met een kwetsbare gezondheid te ontraden om naar kerk te komen. Deze inschatting wordt
gemaakt door de kerkenraad en/of de kosters.
Eventueel is het mogelijk om twee diensten op één dag in één kerkgebouw te houden, als het een
ochtend- en middag-/avonddienst betreft. Het gebouw moet dan tussendoor gereinigd worden.
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Kerkdienst
8. De koster ontvangt mensen en vraagt naar hun gezondheid. Daarna wijst hij/zij de mensen de
weg. De koster draagt zorg voor een heldere looproute en het innemen van een plaats.
9. Deuren van het kerkgebouw staan open tot begin van de dient en aan het einde van de dienst
tot iedereen het kerkgebouw heeft verlaten. Alleen de koster raakt de deuren aan, de bezoekers
dienen geen deurkrukken aan te raken.
10. Betreden en verlaten kerkgebouw. Bij het ingaan en verlaten van het kerkgebouw zullen
mensen op elkaar moeten wachten (gezien de beperkte ruimte in de hal). Het beste is dat de
mensen die het eerst aanwezig zijn, een plek kiezen zo ver mogelijk vooraan. Andersom geldt,
dat bij het verlaten van het kerkgebouw de mensen achterin het kerkgebouw het eerste het
kerkgebouw kunnen verlaten.
11. In het kerkgebouw worden maximaal 30 mensen toegelaten. Dit is inclusief kerkenraad en
voorganger. Daarbij moet men ook rekenen met onverwachte gasten.
12. Geen samenkomst in consistorie. De consistorie van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen is
te klein om met een voltallige kerkenraad samen te komen. Alleen de ouderling van dienst
samen met de voorganger komen samen in de consistorie. De overige kerkenraadsleden zitten
al in de kerk.
13. Geen handen schudden. De kerkenraad (en ook de andere aanwezigen) schudden geen handen
met elkaar. De ouderling van dienst en voorganger wensen elkaar Gods zegen toe met een
hand op het hart.
14. Gemarkeerde zitplaatsen waarbij 1,5 meter wordt gewaarborgd. Huisgenoten/pastorale
eenheden mogen bij elkaar zitten. Tussen iedere zitplaats één lege bank.
15. Eigen liedbundels. Om te voorkomen dat mensen een Bijbel of liedbundel aanraken die eerder
is aangeraakt door een besmet persoon, is het verstandig dat iedereen zijn of haar eigen Bijbel
en liedbundel (1938) meeneemt.
16. Niet zingen. Er wordt niet of zeer zacht gezongen tijdens de kerkdienst. Het zingen tijdens een
kerkdienst blijkt namelijk een bron van besmettingen te kunnen zijn.
17. Collecten. Ouderling en diaken collecteren met de collectestok. Mensen hoeven deze stok niet
aan te raken. Wanneer de stok toch een gevaarlijk collectemiddel blijkt te zijn, zal er gekozen
worden voor collecteschalen bij de ingang/uitgang van het kerkgebouw.
Spreker
18. De microfoon wordt voor en na een dienst goed ontsmet.
19. Het preekgestoelte wordt voor en na iedere preekbeurt gedesinfecteerd.
20. Een glas water wordt veilig klaargezet door de koster van dienst. Eventueel kan er gekozen
worden voor kartonnen bekertjes die nadien weg gegooid kunnen worden.
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