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Corona, wat doen we ermee?
Omdat de regelgeving rond de Coronaperikelen vaak veranderd zal dit protocol wijzigingen zodra
daar aanleiding voor is. Vandaar dat het is voorzien van een versie nummer en datum.

Als aanpassing worden doorgevoerd zal de actuele versie u worden gemaild.

Algemeen
In dit protocol sluiten we aan bij de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten,
zoals protestantse koepelorganisaties die momenteel publiceren.

Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen voor ons gebouw aan de Bernadettelaan 78a
te Landgraaf.

Doel van dit plan is om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen en het terugdringen van het
virus te bevorderen. Om dit te kunnen doen moeten we sommige dingen anders doen in ons
gebouw. Tegelijkertijd willen we graag voluit kerk zijn; elkaars stimulans zijn in de religieus-spirituele
aspecten van het leven.

Dit plan is digitaal te vinden op de website en in papieren vorm is het beschikbaar voor u in het
gebouw.

Vanaf 1 juni start, wat we noemen, de oefenperiode. Tot 1 juli 2020 mogen we tot maximaal 30
mensen aanwezig zijn in het gebouw. We gebruiken deze periode om te oefenen, te evalueren en
waar nodig bij te stellen.

Na 1 juli mogen we opschalen. In principe tot 100 personen. Gezien de grootte van ons gebouw
limiteren we dat op voorhand al tot maximaal 80 personen.

Algemene afspraken
Ontmoeting, gesprek en nabijheid zijn belangrijke onderdelen van het kerkzijn maar nu hebben we
een doel erbij, namelijk; verspreiding van het virus voorkomen en het terugdringen ervan
bevorderen. Daarom spreken we af:

· Dat we onderling anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet van hetzelfde
gezin zijn.

· Mensen die zich ziek voelen of verkouden zijn worden dringend verzocht om thuis te blijven,
samen met alle anderen gezinsleden.



· Dat we de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en
hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit
het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen.

· Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij
vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren.

Gebruik van het gebouw
Richard Hage is de aangewezen coördinator alle bezoeker gaat helpen bij het toepassen van alle
onderstaande maatregelen.

Uitnodigingsbeleid
Uit de eerste inventarisatie is gebleken dat het verwachte aantal bezoekers zeker niet meer is dan
het toegestane maximum. Wanneer blijkt dat dit wel zo is moeten we bezoekers telleurstellen en
naar huis sturen en voeren we alsnog een uitnodigingsbeleid. Vooralsnog lijkt dat echt niet nodig.

Mensen vanaf 70 jaar en ouder wordt gevraagd in de proefperiode tot 1 juli niet deel te nemen aan
de samenkomst. Voor hen wordt gezocht naar optimalisatie van de digitale middelen om hen wel bij
de diensten te betrekken.

Bij binnenkomst
· We starten zoals gebruikelijk op zondag om 10:00 uur.
· De entree wordt verplaatst naar de achteringang.
· Hier kunt u naar binnen door een openstaande deur.
· De deur staat open vanaf 9u25.
· Zowel bij de ingang als op de toiletten is desinfecteermiddel aanwezig waar u uw handen

kunt wassen.
· De garderobe is helaas niet toegankelijk. Jassen, tassen paraplu’s moet u nu gedurende het

verblijf bij u houden.

U krijgt uw plek aangewezen.
• In ‘Coronatijd’ mogen we elkaar even niet de hand schudden.
· Richard (als coördinator) overlegt met u of u gewoon uw eigen plek kunt innemen of dat er

iets moet wijzigen om de afstand tot anderen te kunnen garanderen.
· De stoelen staan zoals gewoonlijk gekoppeld in rijen. Tussen de rijen die we gebruiken laten

we een rij leeg. Dat ziet u aan de markering.
· De afstand tussen de rijen waar mensen zitten is dan altijd >1,5 meter.
· Personen die in dezelfde rij zitten en niet uit hetzelfde gezin komen dienen drie stoelen

tussenruimte te zitten. Degene die de plaatsten aanwijst houdt hier rekening mee.
· Mensen uit één huishouden mogen gebruik maken van één rij.
· In de looppaden is de 1,5 meter afstand met markeringstape aangegeven

· Passeren van anderen is in het gangpad niet toegestaan.



Verlaten van de dienst en het gebouw
· Opstopping in de looppaden moet worden voorkomen vandaar het verzoek na afloop de

hoofdzaal direct te verlaten.
· Degene die koffie drinken moeten via de looppaden langs de muren via de trap achter het

podium naar de grote kelderzaal.
· Degene die direct naar huis gaan moeten via het middenpad naar de uitgang toe.
· De routing is in het gebouw aangegeven en bij vragen kunt u terecht bij degene die op dat

moment voor het handhaven van de afspraken verantwoordelijk is.
· U verlaat het gebouw door één van de twee voordeuren.
· De deuren staan voor u geopend zodat het aanraken van de klinken wordt voorkomen.

Persoonlijke hygiëne
Was aub regelmatig uw handen en/of maak gebruik van de desinfecterende handgel met minimaal
70% alcohol bij de ingang en bij de wastafels op de toiletten.
De ruimte wordt enkel op zondag gebruikt en de nevenruimte met een beperkte groep op woensdag.
Daarvoor worden de ruimte geventileerd door ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten.

Koffie in de kelder
Voor degene die koffie blijven drinken is de grote kelderzaal beschikbaar. Ook hier is bij de koffietafel
de 1,5 meter markering voor de helderheid met onderstaand lint aangegeven.

Bij de tafels zijn de stoelen op de juiste afstand neergezet. Er wordt geen gebruik gemaakt van de
statafels.

Muziek
Muzikale bijdragen in de vorm van zang wordt gehouden in beperkte bezetting. De zangers staan op
minimaal 3 meter van de anderen.

Techniek
· De techniek op het balkon wordt door één iemand tegelijkertijd bedient.
· Er mogen niet meer mensen tegelijkertijd op het balkon aanwezig zijn.
· De apparatuur wordt na de dienst ontsmet.

Ontsmetten na afloop
Carolina en Bert ontsmetten de ruimten na gebruik.

Gedurende de oefenperiode houden we alles zoveel mogelijk hetzelfde.
Coördinator, Richard
Preek, Bert
Zang, max. 4 zangers op minimaal 3 meter de rest
Techniek, Theo
Clean-up vooraf en achteraf, Carolina & Bert
Koffie, Elizabeth  / Sabine


