Gebruiksplan Dorpskerk en ’t Gebouwtje Maarsbergen.

7 oktober 2020

Coördinatoren:
Minimaal 2 coördinatoren aanstellen bij de diensten, herkenbaar met hesje en eventueel
mondkapje, 1 x in hal en 1 x in kerkzaal.
Binnenkomst kerk:
• Het dragen van mondkapje bij ingaan en uitgaan wordt geadviseerd, geen verplichting.
• Bij de deur checkvragen (RIVM) stellen over gezondheid en eventuele klachten.
Checklist van RIVM vooraf aan bezoekers sturen. Navraag checklist bij binnenkomst.
• Binnen in hal 1,5 meter afstand bewaren en toestroom doseren.
Plaatsen van afstandslijnen op de vloer.
• In de hal staat desinfectans met papieren doekjes voor bezoekers.
• Coördinator opent deur. Jassen meenemen in kerkzaal.
• Bezoekers worden een plaats aangewezen, geen recht op eigen plaats. Huisgenoten
mogen bij elkaar, rest op 1,5 meter. In de kerkbanken is dit aangegeven.
• Ongebruikte kerkbanken worden afgezet met lint, er wordt ruimte gehouden aan weerzijde
van het gangpad om 1,5 meter afstand te garanderen.
• Ambtsdragers komen binnen via ’t Gebouwtje of consistorie, afhankelijk van aantal
ambtdragers en verlaten de kerkzaal via dezelfde weg.
Tijdens de dienst:
• Er kan voorlopig niet gezongen of geneuried worden tijdens de dienst. Eventueel met
voorzangers op 5 meter afstand van elkaar en de kerkgangers.
• Tijdens de dienst blijven de coördinatoren in de kerkzaal aanwezig.
• Mensen met hoestbuien naar buiten geleiden en verzoeken naar huis te gaan.
• Geen collecten tijdens de dienst, alleen in de hal bij het verlaten van de kerk in open
mandjes.
Vertrek kerkzaal:
• Predikant en ambtsdragers verlaten kerkzaal zoals ze zijn gekomen.
• Coördinatoren geven aanwijzing over volgorde verlaten kerkzaal via de hal van de kerk.
• Collecten (diaconie en kerk apart) in hal van de kerk in open mandjes op tafeltje, de
coördinator begeleidt mensen in de hal op 1,5 meter.
• Geen samenscholing bij voordeur, ’t Gebouwtje of op parkeerplaats.
• Collectegeld tellen met handschoenen aan.
Binnenkomst ‘t Gebouwtje:
• Het dragen van mondkapje bij ingaan en uitgaan wordt geadviseerd, geen verplichting.
• Bij de deur checkvragen (RIVM) stellen over gezondheid en eventuele klachten.
Navraag checklist RIVM bij binnenkomst. Plaatsen van afstandslijnen op de vloer.
• In de hal staat desinfectans met papieren doekjes voor bezoekers.
Gebruik ‘t Gebouwtje:
• Coördinatoren geven aanwijzingen over gebruik toilet, hygiëne en afstand houden.
• Bezoekers blijven zoveel mogelijk aan tafel zitten, niet gaan lopen in ruimte.
• Geen samenscholing in hal of op parkeerplaats.
Vertrek ‘t Gebouwtje:
• Geen handen geven en op gepaste afstand ’t Gebouwtje verlaten.
• Geen samenscholing bij deur of op parkeerplaats.
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