Samenvatting protocol hoofdlijnen en looprichting kerkruimte in
coronatijd in De Karmel, P.G. Woudsend e.o. 2020

HOOFDLIJNEN PROTOCOL PG. WOUDSEND E.O. (geldend vanaf 21 juni 2020)
Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere
manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen
zodat alle aanwezigen waardig en veilig kunnen vieren.’
Algemeen
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel
Hygiëne en gezondheid
-handen reinigen bij binnenkomst van de kerk,
-hoesten en niezen in elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes
- bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven
- Volg de aangewezen looproutes en leef dit na!
- De toiletten worden in principe niet gebruikt. Mocht zich er een urgent noodgeval voordoen,
wordt de toilet na gebruik direct weer ontsmet door de persoon, die het toilet gebruikt heeft.
De koster van dienst ziet hierop toe.
-Richtlijnen dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden.
-Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

Liturgieviering
- Tot 1 september vieren we online en is er een kleine bezetting in de kerk.
- Voorganger, 6 zangers, pianist/organist, beam-en opnameteam, voorganger, ambtsdrager van dienst,
koster.
- Alle betrokkenen zijn op de hoogte van hun taken.
- Voor en na de dienst wordt de kerk schoongemaakt.
- Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk.
De liederen worden of gezongen door een klein zanggroepje, welke op ruime afstand van de gemeente
zit of via de geluidsinstallatie vooraf opgenomen ten gehore gebracht.
- Tijdens een (gewone) kerkdienst is er naast de voorganger vanuit de kerkenraad een ambtsdrager
aanwezig
- Het consistoriegebed zal gehouden worden in de consistorie om minstens anderhalve meter afstand
van elkaar.
-Voor en na de dienst zal er geen handdruk worden gegeven maar wordt de leiding overgegeven via
een hoofdknik.
- Bij wisseling van spreker bij de lessenaar wordt de lessenaar en microfoon ontsmet met een
ontsmettingsdoekje door de laatste spreker, alvorens de volgende spreker plaats neem achter de
lessenaar.
- De microfoons, die in de dienst gebruikt worden, worden door de dienstdoende ambtsdrager
gedesinfecteerd en klaargelegd. Na afloop van de dienst ontsmet de ambtsdrager van dienst alle
apparatuur die is aangeraakt met een ontsmettingsdoekje en bergt alles weer op de daarvoor
bestemde plaats op.
- De beamteamer zet alles klaar en ontsmet waar nodig alle apparatuur voor het beamen. De
opnameleider doet hetzelfde voor al het materiaal voor de opname voor kerkomroep.nl. /kerkdienst
gemist.nl
- De beamteamer en opnameleider zitten achter in de kerk met 1 stoel en de opstelling tussen hen in.
Als extra bescherming wordt er een scherm geplaatst. Na afloop van de dienst worden alle spullen,
waar met de vingers is aangekomen, ontsmet met een ontsmettingsdoekje.
- Muzikanten / koor
- De organist/pianist zorgt voor de dienst dat het orgel/piano wordt ontsmet met een
ontsmettingsdoekje. Na de dienst neemt hij/zij alles nog eens af.
- De zangers nemen op 1.5m plaats in het linkervak met in acht neming van de anderhalve meter.
- Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
- Vanaf 1 september gaan we met gemeenteleden vieren, er volgt dan een aanpassing van dit protocol.
Voor tijdschema zie figuur 1
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