“Protocol over Corona-veilig gedrag voor tijdens en na kerkdiensten in de Vaste
Burchtkerk te Wijckel”.
1. De gemeenteleden mogen GEEN klachten hebben, die in verband kunnen worden gebracht
met het gevreesde virus. U wordt dan verzocht om thuis te blijven.
2. De anderhalve-meter-regel is ook binnen de kerkdeuren van toepassing. De Vaste Burchtkerk
is daar op ingericht.
3. Voor het maximum aantal bezoekers voor onze kerk zal ca. 50 personen gelden, om de
anderhalve-meter-regel te kunnen waarborgen. Het precieze aantal hangt af van de
samenstelling van de groep kerkgangers.
4. Looproutes in de kerk zijn aangeduid.
5. Bij het betreden van de kerk, is er gelegenheid om uw handen te reinigen met een
ontsmettingsmiddel. Deze handeling is zeer belangrijk.
6. Zitplaatsen zullen worden toegewezen door de koster en 1 of 2 kerkenraadsleden. Zij zien er
ook op toe, dat de voorgeschreven maatregelen worden opgevolgd.
7. Er zal voor zover mogelijk rekening worden gehouden met personen boven de 70 jaar en de
kwetsbaren in onze gemeente. Deze gemeenteleden dienen zelf hun wensen kenbaar te
maken als zij zich aanmelden voor de dienst.
8. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
9. Er dient bij alle diensten te worden GERESERVEERD. Mensen die vanaf 5 juli de eredienst
willen bijwonen, dienen dit uiterlijk vóór 20.00 uur op vrijdag door te geven aan:
Geertje van Waveren, 0514-604774. E-mailadres: jan.van.waveren@hetnet.nl,
of Jan Troost, 0514-601501. E-mailadres: j.l.troost@hetnet.nl
RESERVERING moet dus WEKELIJKS worden gedaan.
10. Naar aanleiding hiervan wordt er wekelijks een indeling gemaakt. Het kan dus zijn dat u een
andere zitplaats krijgt toegewezen dan u gewend bent.
11. Van de kapstokken kan GEEN gebruik worden gemaakt.
12. Het gebruik van de toiletten dient zoveel mogelijk te worden beperkt. In de toiletten zullen
papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en tissues aanwezig zijn.
13. Het risico van verspreiding van het Coronavirus door ZINGEN is ZEER GROOT. Daarom zingt de
gemeente niet tijdens de dienst.
14. Na de diensten zal er GEEN gezamenlijk koffiedrinken zijn.
15. Aparte regels zullen worden opgesteld v.w.b. viering de van het sacrament van het heilig avondmaal.
16. Voor speciale gelegenheden: trouw-, doop-, en rouwdiensten - zullen regels gelden, die in overleg
met direct betrokkenen zullen worden opgesteld binnen de normen van dit protocol.
17. Voorgangers en ambtsdragers dienen zich ook te houden aan de anderhalve-meter-regel.

18. Na het uitspreken van de zegen, wordt de gemeente verzocht weer te gaan zitten. Koster en
kerkenraadsleden zullen het verlaten van de kerk in goede banen leiden.
19. Er wordt ÉÉN COLLECTE bij de uitgang gehouden via een open schaal. De opbrengst zal
worden verdeeld tussen de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
20. Voor de volgende dienst zal er extra aandacht aan het schoonmaken van de kerk worden
besteed. Ook wordt dit gedaan bij de toiletten, in de keuken en in de consistorie.
21. In de toren liggen exemplaren van dit Protocol (gebruikersplan – zo u wilt).
22. De verantwoordelijkheid van dit hele gebeuren ligt bij de kerkenraad.
Namens de kerkenraad, Het College van Kerkrentmeesters.

