Gebruiksplan Kerkgebouw
Corona maatregelen

Maurik,
26 augustus 2020
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1

Doel en Functie van dit gebruiksplan

Om verspreiding van het COVID-19 virus (Corona virus) zo veel als mogelijk te
beperken tijdens en rondom onze erediensten, volgen wij de richtlijnen voor
erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door
Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking
van deze richtlijnen.
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt
bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.
1.1
Doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
- bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot
er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze
verantwoordelijkheid nemen;
- bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken
van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
- volop kerk zijn vanuit ons kerkgebouw en vanuit onze huizen. We willen
verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust
in de wereld te staan.
1.2
Functies van dit gebruiksplan
a) We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de
zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
b) De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van
samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
c) Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen
binnen en buiten onze gemeente;
d) Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw
aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de
veiligheidsregio.
1.3
Aantal bezoekers
Vanaf 1 september mag een onbeperkt aantal personen de kerkdiensten
bezoeken tot wat maximaal haalbaar is met 1,5 meter onderlinge afstand. Voor
ons kerkgebouw betekent dit in de praktijk echter een maximaal aantal
personen variërend van 50 tot 100 bezoekers.
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1.4
Algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het
kader van onze doelstelling:
- anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde
huishouden behoren;
- mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven,
samen met anderen uit hun huishouden;
- Op aanwijzing van het RIVM zullen bij binnenkomst de aanwezigen gevraagd
worden hun naam en telefoonnummer te registreren om bij een eventuele
uitbraak van corona contactonderzoek te kunnen bespoedigen;
- 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 zo nodig actualiseren.
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2

Gebruik van het kerkgebouw

Dit gebruiksplan is van toepassing op alle erediensten en bijeenkomsten in de
Sint Maartenskerk te Maurik.
2.1
Beperkingen gebruik
Gebruik van het kerkgebouw, buiten de reguliere erediensten om, dient vooraf
goedgekeurd te worden door de kerkenraad, in deze vertegenwoordigd door
het Moderamen. Een verzoek tot gebruik van het kerkgebouw kan ingediend
worden bij de scriba van onze gemeente, via scriba@hervormdmaurik.nl.
2.2
Aanvangstijden erediensten
De erediensten op zondagmorgen vinden plaats van 10:00 tot ca. 11:00 uur.
Om de druk op binnenkomende en uitgaande verkeersstromen te beperken,
wordt u verzocht tijdig aanwezig te zijn en niet met te veel personen
tegelijkertijd het kerkgebouw binnen te gaan.
2.3
Zitplaatsen in de kerkzaal
In principe zijn voor bezoekers uitsluitend de zitplaatsen met losse stoelen
beschikbaar. De vaste banken worden in principe NIET gebruikt. Uitsluitend
wanneer er geen zitplaatsen op de losse stoelen meer beschikbaar zijn, kunnen
de banken, op aanwijzing van de kosters, worden gebruikt door mensen die tot
hetzelfde gezin of huishouden behoren.
In de kerkzaal zijn de rijen met stoelen die NIET gebruikt mogen worden
omgedraaid. Op de stoelen die richting de preekstoel gericht zijn kunt u
plaatsnemen. De stoelen mogen daarbij NIET verplaatst worden.
Op de rijen met stoelen waarop bezoekers plaats mogen nemen, dienen tussen
personen die niet tot hetzelfde gezin of huishouden behoren, ten minste twee
stoelen vrijgelaten te worden.
Neem bij het kiezen van uw plaats een positie in achterin een rij stoelen, zodat
nieuwe bezoekers u niet behoeven te passeren.
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3

Richtlijnen bij gebruik kerkgebouw

3.1
Looproutes
Bij binnenkomst dienen de looproutes gevolgd te worden zoals aangemerkt
met pijlen op de vloer en/of de aanwijzingen van de aanwezige kosters en
kerkenraadsleden.
3.2
Aanwijzingen gastheren en -dames
Voor aanvang en na afloop van de erediensten zal ten minste een koster en een
ambtsdrager namens de kerkenraad bij de ingang aanwezig zijn.
U dient de aanwijzingen van deze gastheren en -dames ten alle tijden op te
volgen, zowel in de aanwijzing van looproutes als het kiezen van uw zitplaatsen
en dergelijke.
3.3
Gebruik kerkplein en entree
U wordt verzocht zo kort mogelijk te verblijven op het kerkplein buiten de
entree, evenals de ontvangsthal en de entreeruimte binnen. Met andere
woorden: neemt u zo snel als mogelijk plaats op de beschikbare zitplaatsen, om
daarmee de looproutes vrij te houden voor anderen en drukte bij binnenkomst
te voorkomen.
Ook na afloop van de dienst wordt u verzocht zo spoedig mogelijk de kerk te
verlaten, opstoppingen bij de uitgang te voorkomen en niet buiten op het
kerkplein te blijven praten met elkaar om groepjes te voorkomen.
3.4
Garderobe
De garderobe zal niet beschikbaar zijn. Neem uw jas mee naar uw plaats en leg
deze bijvoorbeeld op de vrij te houden stoelen naast u.
3.5
Hygiëne regels
De algemene RIVM richtlijnen voor handhygiëne zijn van toepassing. Dit
betekent dat u voorafgaand aan uw komst naar het kerkgebouw verzocht
wordt u handen te wassen. Daarnaast dient u bij binnenkomst uw handen te
ontsmetten met de aanwezige hand-gel. Was tot slot bij thuiskomst wederom
eerst uw handen.
Daarnaast geldt vanzelfsprekend dat handen geven niet is toegestaan. Ook bij
het uitgaan na de dienst zullen geen handen gegeven worden aan de predikant
en de dienstdoend ambtsdrager.
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3.6
Toiletgebruik
Wij verzoeken u zo veel als mogelijk vooraf thuis van uw toilet gebruik te maken
voordat u naar ons kerkgebouw komt. Gebruik van het toilet in het kerkgebouw
moet, vanwege hygiëne maatregelen, tot een minimum beperkt worden.
Indien toch gebruik gemaakt moet worden van het toilet, dient u het toilet voor
en na gebruik te reinigen met de aanwezige reinigingsdoekjes.
3.7
Reinigen en ventileren
Het kerkgebouw wordt in deze periode intensiever gereinigd, met name
deurknoppen, klinken, deuren, sanitaire voorzieningen, et cetera.
Tijdens de dienst zullen deuren geopend blijven ten behoeve van voldoende
ventilatie in het kerkgebouw.
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4

Rondom de erediensten

4.1
Avondmaal
Vooralsnog is besloten GEEN heilig Avondmaal te vieren.
4.2
Doop
Voor de bediening van de doop geldt dat dit uitsluitend na overleg tussen
ouders en kerkenraad kan plaatsvinden, waarbij separaat afspraken gemaakt
moeten worden over bezoekers en dergelijke.
4.3
Zang en muziek
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Tijdens de diensten zal
muziek gespeeld worden op het orgel of te horen gebracht worden via de
geluidsinstallatie en het beeldscherm. Ook zacht meezingen daarbij is helaas
niet mogelijk/toegestaan. Liedboeken voor algemeen gebruik zijn om reden
van hygiëne niet beschikbaar. Neem uw eigen liedboek mee indien gewenst.
4.4
Collecteren
Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. Bij
de uitgang zullen twee collectezakken in een rek staan ten behoeve van uw
giften. Na ontvangst van uw giften zal deze eerste 24 uur apart gehouden
worden alvorens deze te tellen en te verwerken.
LET OP: probeer filevorming bij de collecte zakken te voorkomen. Loopt u zo
snel mogelijk door en zorgt u ervoor dat u vooraf uw gift bij de hand hebt.
ADVIES: het verdient aanbeveling om zo veel als mogelijk gebruik te blijven
maken van de mogelijkheden uw giften over te maken op de rekeningen van
onze colleges, te weten:
• Diaconie: NL14 RABO 0341 1012 73 t.n.v. Diaconie Hervormd Maurik.
• Pastoraat: NL73 RABO 0341 1026 36 t.n.v. Kerkrentmeester Hervormde
gemeente Maurik
4.5
Koffiedrinken en ontmoeting
Vooralsnog zien wij af van het koffie drinken met elkaar.
4.6
Kinderoppas en kinderwerk
Kinderoppas, kinderkerk en tienerkerk worden weer gehouden vanaf 1
september. Houdt u wel rekening met de richtlijnen om afstand te houden van
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elkaar. De predikant en leiding kinderkerk overleggen samen of en hoe de
kinderen en tieners binnenkomen tijdens de kerkdienst.
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5

Besluitvorming en communicatie

5.1
Besluitvorming
Dit gebruiksplan is door het Moderamen, onder mandaat van de kerkenraad
vastgesteld.
5.2
Communicatie
Communicatie over het gebruiksplan en de te hanteren richtlijnen worden
gedeeld via de website van onze gemeente, www.hervormdmaurik.nl.
Daarnaast zal een samenvatting van het gebruiksplan als bijlage worden
verspreid met de Pastorale brief en is een volledige versie op te vragen bij de
scriba, via scriba@hervormdmaurik.nl.
Bij binnenkomst in het kerkgebouw is een affiche aanwezig ter herinnering
aan de richtlijnen, met daarop ten minste vermeld:
-

Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
Aanwezigen dienen hun naam en telefoonnummer te registreren.
Tussen zitplaatsen dienen ten minste 2 stoelen vrijgehouden te worden.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
Volg de aangewezen looproutes.
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
Volg de aanwijzingen op van kosters en ambtsdragers.
Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.
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