Gebruikersplan anderhalve meter – Adventskerk –
Update: oktober 2020
Kerkelijke gemeentes zijn verplicht om een gebruikersplan op te stellen met
richtlijnen voor het kerkbezoek op anderhalve meter. Dit met het oog op de
veiligheid. Het gebruikersplan baseert zich op de richtlijnen RIVM end e
adviezen van de PKN. Dit protocol is bestemd voor iedereen die naar de
kerk komt om de viering bij te wonen. Van u wordt gevraagd deze
richtlijnen op te volgen. Het bijwonen van diensten is ten allen tijde op
eigen risico.
ALGEMEEN










Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst
van de kerk, hoesten en niezen in elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven, dienen door alle betrokkenen strikt
nageleefd te worden.
Kwetsbare mensen / gemeenteleden met gezondheidproblemen en mensen boven de 70+
wordt afgeraden om naar een viering te komen in verband met de risico’s die dit met zich
meebrengt. De diensten kunnen ook online gevolgd worden. www.adventskerk.nl
Dit protocol wordt verspreid aan alle gemeenteleden via de digitale zondagsgroet en via de
website. Waar nodig vindt publicatie in Kerknieuws plaats. Het protocol is voorhanden in de
kerk en gedrukt beschikbaar voor wie geen digitale post kan ontvangen.
Er worden minimaal 4 coördinatoren per dienst aangewezen die er op toezien dat de
beschreven maatregelen worden nageleefd. Zij zijn allen herkenbaar door het dragen van een
rood hesje inclusief de koster.
Er is altijd aanwezigheid van een bedrijfshulpverlener (BHV) of iemand met een E.H.B.O.
diploma. Dit is de koster.
Er worden alleen mensen toegelaten die zich aangemeld hebben en op de aanmeldlijst staan.
Bij binnenkomst vindt controle plaats ivm registratie van aanwezigheid (SIO:horeca protocol).
Indien u lichte klachten heeft wordt u niet toegelaten. U bent verplicht dit te melden.
Volg de instructies van de coördinatoren. Zij begeleiden u via veilige looproutes op anderhalve
meter afstand naar uw zitplaats.
Er is een ontsmettingsplan aanwezig voor het kerkgebouw, lezenaars, microfoons e.d.
Hierover zijn afspraken met SIO gemaakt.

VIERINGEN
Reserveren
Hiervoor is een speciaal telefoonnummer in gebruik genomen: 06-27231173. Ieder moet zich
persoonlijk melden op een nader genoemd tijdstip, alleen huisgenoten mogen zich samen
aanmelden (inclusief kinderen). De koster - coördinator houdt een lijst bij met de mensen die zich
aanmelden. Gegevens die gevraagd worden zijn: naam, emailadres en telefoonnummer. Er mogen
een beperkt aantal personen per viering toegelaten worden in het kerkgebouw (max. 30 - 100). Dit
aantal wordt vooraf bekend gemaakt via de website en de zondagsgroet. Het aantal kan variëren
afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Corona virus. De kerkenraad
besluit hierover.
Aanmeldprocedure
U moet zich verplicht aanmelden op het afgesproken tijdstip via het daarvoor bestemde
telefoonnummer. Het is niet mogelijk om de voicemail in te spreken, een SMS te sturen of aan te
melden via een andere weg. Per november 2020 is ook digitaal aanmelden mogelijk via de website:
www.adventskerk.nl. Gemeenteleden wordt gevraagd de instructies op te volgen zie op de website

staan en die worden vermeld in de Zondagsgroet. De aanmeldprocedure wordt strikt gehanteerd.
Hygiëne
U meldt zich bij de coördinator (herkenbaar aan een rood hesje) die staat bij de ingang van de
kerk aan het Talmaplein. Indien u moet wachten houdt u anderhalve meter afstand. Bij binnengaan
worden uw persoonlijke gegevens gecheckt en verklaart u klachtenvrij te zijn en van het protocol
op de hoogte te zijn. Bij binnenkomst staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten.
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Placering
U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen van de coördinator voor plaatsing. In de kerkzaal is
aangeven waar gemeenteleden kunnen zitten op anderhalve meter afstand van elkaar. De kerkzaal
wordt van voor naar achteren gevuld zodat mensen elkaar niet hoeven te passeren. U krijgt dus
een plaats toegewezen. Gedurende de dienst blijft u zitten. Tijdens de zegen aan het einde van de
dienst gaat u staan (indien mogelijk). Ook bij een gedachtenis gaat de gemeente staan.
Kapstokken en toilet
Jassen worden meegenomen naar binnen; de kapstokken zijn niet in gebruik. Toiletten zijn alleen
in noodgevallen te gebruiken. Na ieder gebruik moeten deze gereinigd worden. Hiervoor staan
aanwijzingen in het toilet.
Tijdens de dienst
U blijft gedurende de dienst zitten. U houdt anderhalve meter afstand van elkaar. Er wordt een
sobere viering gehouden van ongeveer 45 – 60 minuten. Per dienst doet er minimaal één
ambtsdrager dienst, dit kan een ouderling of diaken zijn. Het schudden van handen is niet
toegestaan.
Muziek en zang
Er is geen gemeentezang vanwege verhoogde kans op besmetting. Er wordt gezongen door een
klein aantal zangers ( volgens regels PKN) of er wordt gebruik gemaakt worden van musici. Het
zanggroepje staat naast het orgel op drie tot vijf meter afstand van de gemeente en op anderhalve
meter van elkaar. Zie: protocol: “zangers op zondag”, zie: www.adventskerk.nl. Als u zich aanmeld
als zanger dient u vooraf kennis te nemen van dit protocol. Gebruik van een door u zelf
meegebracht liedboek is toegestaan. Er wordt tijdens de dienst gebruik gemaakt van de beamer.
Kindernevendienst en oppas
Kinderen kunnen direct bij binnenkomst in de kerk naar hun eigen programma (kindernevendienst)
en naar de kinderoppas gaan. Zij gaan naar binnen via een aparte ingang aan het Talmaplein.
Ouders mogen niet mee naar binnen maar moeten zich melden bij de coördinator en door de
andere deur naar binnen. Er is per zondag leiding aanwezig vanuit de kindernevendienst groep.
XL/XXL
Er zijn bijeenkomsten in de Adventskerk. Gedurende de zomer en zolang als daarna mogelijk is,
worden de activiteiten zoveel mogelijk in de buitenlucht gepland. Indien er binnen samengekomen
wordt, worden de regels van de RIVM opgevolgd.
Na de dienst
Bij het uitgaan van de dienst wordt u begeleid door de dienstdoende coördinatoren. U volgt de
aanwijzingen op, om een veilige manier naar de uitgang te gaan. U houdt anderhalve meter
afstand van elkaar. De uitgang is aan het Talmaplein. Op het plein bent u zelf verantwoordelijk om
anderhalve meter afstand van elkaar te houden.
Koffie drinken na de dienst
Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de geldende maatregelen niet,
maar kan wel plaatsvinden bij mensen thuis, waar u anderhalve meter afstand tot elkaar kunt
bewaren.
OVERIG
Zondagsgroet
De zondagsgroet wordt niet uitgedeeld op zondag. U kunt deze digitaal ontvangen door zich aan te
melden via de website www.adventskerk.nl. Hierin leest u de nieuwe ontwikkelingen die ook op de

website na te lezen zijn.
Avondmaal
Het avondmaal wordt – bij ongewijzigd beleid- vanaf december 2020 weer gevierd. De viering is
aangepast op de mogelijkheden die het gebruikersplan biedt. De manier van vieren en de taken
van predikant en diaken(en) is uitgewerkt in een protocol. De gemeente wordt tijdens de dienst
geïnstrueerd.
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Dopen
Bediening van de doop is met ingang van september weer mogelijk. Ook hierbij wordt een protocol
gevolgd waarin een handleiding is opgenomen voor doopouders en ambtsdragers. Per zondag zijn
er vooralsnog maximaal 2 dopelingen in verband met de beschikbare ruimte op het liturgisch
centrum irt de anderhalve meter regel.
Collecte
U kunt bijdragen aan de collecte via een bankoverschrijving of via een kerk app. Zie instructie in
zondagsgroet, Kerknieuws en website. Miv september worden er ook weer collectemunten
geaccepteerd. Er staan hiervoor schaaltjes in de kerk.
Huwelijk
Feliciteren bij huwelijksvieringen doet u zonder fysieke aanraking en met inachtneming van de
anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook in de trouwstoet houdt u
anderhalve meter afstand.
Uitvaart
Condoleren bij uitvaarten doet u zonder fysieke aanraking en met in achtneming van de anderhalve
meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook op het kerkhof en in de rouwstoet houdt u
anderhalve meter afstand.
ANDERE ACTIVITEITEN
Vergaderingen
Bij de vergaderingen in SIO wordt het Horeca protocol gevolgd en zijn de instructies van SIO ban
toepassing. Het nuttigen van maaltijden is voorlopig niet toegestaan behalve in het restaurant van
SIO. Er is altijd overlge met de beheerder van SIO.
Jeugdwerk
Er mogen binnen- en buitenactiviteiten plaats vinden indien de regels van de RIVM opgevolgd
worden. Voor binnenactiviteiten is er overleg met SIO en is het Horeca protocol van toepassing.
Diaconale activiteiten
Ook hier geldt dat er overleg is met SIO en het Horecaprotocol het uitgangspunt is bij het
organiseren van activiteiten.
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