Protocol zangers op zondag
Doelstelling
Uniformiteit ten aanzien van voorbereidingen, bijdrage en positionering van zanggroepjes tijdens
de zondagse kerkdiensten in Corona tijd. Het realiseren van een uniforme werkwijze. Tevens, het
borgen van het gebruikersplan van de Adventskerk wat is gebaseerd op de regels van het RIVM.
Toepassingsgebied
Zaal 7 in SIO; kerkzaal Adventskerk.
Indicatie
Het betreft het optreden van zangers en eventuele instrumentalisten tijdens de zondagse vieringen
als vervanging voor de gemeentezang. Met uitzondering van de organist.
Werkwijze
Voorbereidingen
1. Gemeenteleden kunnen zich als zanger aanmelden bij Nelleke Eygenraam
dseygenraam@adventskerk.nl.
2.

Zanggroepjes worden per periode van 4-6 weken samengesteld door Nelleke Eygenraam na
opgave vooraf. Maximaal 4 - 6 zangers per dienst.

3.

Liederen worden uiterlijk op de woensdagavond voorafgaand (per mail) aan de kerkdienst
doorgegeven aan de zangers die hun bijdrage leveren op een bepaalde zondag. Zangers
melden zich zelf aan voor desbetreffende dienst via de gebruikelijke weg.

5.

Eventueel bespelen van instrumenten is mogelijk en toegestaan op het podium. Er wordt daar
een vaste zitplaats gecreëerd door het plaatsen van een extra stoel. Afstand tot de predikant
minimaal 5 meter.

De dienst
6. Zangers zijn om 8.45 uur aanwezig in de kerk om te oefenen onder (bege)leiding van de
organist/pianist. Zij melden zich bij de coördinator of indien nog niet aanwezig bij de koster en
verklaren geen klachten te hebben.
8.

Zangers mogen alleen zingen indien zij geen corona klachten hebben

9.

Zij verlaten de kerk samen met de andere gemeenteleden op anderhalve meter afstand.

Positie
10. De zangers staan op de plek waar anders de cantorij staat. Indien nodig zigzagopstelling, maar
bij voorkeur op een rij ivm het besmettingsgevaar;
11. Zij hebben op die plek een vaste zitplaats; er is zo min mogelijk geloop voorafgaand en tijdens
de dienst;
12. Er is minimaal 1,5 m. afstand tussen de koorzangers;
13. Hard zingen is niet toegestaan; er moet ingetogen gezongen worden;
14. Afstand tot de gemeente is minimaal 3 en bij voorkeur 5 meter qua zangrichting tussen de
zanger(s) en de gemeenteleden.
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