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Doel van dit gebruiksplan
Met dit gebruiksplan willen we als gemeente gezamenlijk en individueel bijdragen aan het voorkomen
van de verspreiding van het coronavirus. Als kerkelijke gemeente nemen we daar dan ook onze
verantwoordelijkheid in. We willen een bijdrage leveren aan het beschermen van de kwetsbaren en
onze naaste omgeving. Dit doen we door de 1,5 meter norm en hygiëne maatregelen te hanteren om
de kerkdiensten op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.
Tijdens de reguliere kerkdiensten zullen het maximaal aantal personen aanwezig zijn, die op
verantwoorde wijze, met inachtneming van de 1,5 meter norm een plaats kunnen innemen. Deze
personen worden via een rooster, wat bekend gemaakt wordt op de site www.salemkerk.nl en per
dienst afgelezen worden uitgenodigd. Er wordt middels dit rooster op toegezien wie aanwezig is en
afgevinkt bij aanwezigheid of doorgehaald bij afwezigheid. Ook de namen van eventuele
gastbezoekers worden vastgelegd.

Het aantal medewerkers, bestaande uit BHV, ontvangstcomité, kerkenraadsleden, voorganger,
organist en kosters zal bestaan uit ongeveer 10 personen. Deze dienen in het totaal te worden
meegenomen, eveneens met inachtneming van de 1,5 meter norm. Van de aanwezigheid van
voornoemde personen wordt een logboek bij gehouden.

Bovenal is het doel van dit gebruiksplan om weer samen te komen in de erediensten. Om als
gemeente het Woord van God te ontvangen, samen te kunnen bidden en te danken.
Om God, onze Heere te erkennen voor het goede dat Hij ons nog geeft in alle dingen. Ook om Hem de
zorgen van de wereldbevolking, onze maatschappij, onze naasten en overheden voor te leggen in
gebed en onze verwachting uit te spreken tot de Levende God.

Algemeen
*

Binnen het kerkgebouw en het verenigingsgebouw gelden alle aanwijzingen van het RIVM
m.b.t. Covid-19 als de norm waaraan u zich dient te houden.

*

U controleert u zelf en uw eventuele gezinsleden op verkoudheidsklachten als, hoesten, niezen
e.d. voordat u naar de kerk komt. Mochten mensen bij u op visite geweest zijn of u bij hen, die
nu ziek zijn, kom dan niet naar de kerk.

*

Voor meer informatie m.b.t. zelfcontrole en de eventuele opvolging van de adviezen als u
verkoudheidsklachten heeft, zie de website van het RIVM, https://www.rivm.nl/coronaviruscovid-19/risicogroepen.

*

Indien u 70 jaar of ouder bent, wees dan extra voorzichtig. Het is verstandiger om vooralsnog
niet naar de kerk te komen.

*

Als u tot een risicogroep behoort, een kwetsbare gezondheid heeft en/of een huisgenoot die
ziekteverschijnselen heeft, blijft u thuis.

*

Bij binnenkomst worden de genodigden gewezen op de tekst van het RIVM, de zg.
gezondheidscheck. Alleen bij een positief antwoord op de daarop gestelde vragen krijgt men
een plaats toegewezen.

*

Er is geen mogelijkheid tot kindercrèche.

Binnenkomst
*

Houd op het terrein rond de kerk de afstandsnorm van 1,5 meter aan.

*

Alleen de zij-ingangen (Hyacinthenstraat en Tulpenstraat) van de hoofdentree en de ingang
naast de kosterswoning (Crocussenstraat) en de ingang naast de consistorie (Hyacinthenstraat)
zijn geopend tijdens de kerkdiensten en worden gebruikt voor binnenkomst en uitgaan.
De ingang bij de consistorie is de ingang die gebruik dient te worden door de dienstdoende
kerkenraadsleden, de organist en de eventuele gastpredikant.
De ingang van het verenigingsgebouw is gesloten.

*

Alle bovengenoemde ingangen zijn geopend vanaf 30 minuten voor de aanvang van de dienst.

*

Als er te veel personen/gezinnen tegelijk de entree van het kerkgebouw in willen gaan, dan
moet u buiten wachten en elkaar zoveel mogelijk ruimte bieden. Denk om de 1,5 meter
afstand tussen u en anderen.

*

In de voornoemde entrees van het kerkgebouw staat een lid van de jeugdvereniging en een
ambtsdrager, het zg. ontvangstcomité, klaar om u te ontvangen.
U wordt door hen gedoseerd de kerkzaal ingebracht en een plaats toegewezen, waar u kunt
gaan zitten. Graag dan ook de gehele dienst blijven zitten. Er is geen ruimte om te discussiëren
over de plaats die u aangewezen wordt.
Alleen de beide hoofdpaden zijn toegankelijk. De andere paden zijn afgesloten.

*

Alvorens u de kerkzaal in gaat, dient u uw handen te ontsmetten met de pompjes met
desinfecterende spray. Deze pompjes moet u met uw ellenboog bedienen.
Tevens staat er een tafel met daarop een doos met handschoentjes en mondmaskers. Deze
mag u gebruiken, echter dit moet niet.

*

Er kan geen gebruik worden gemaakt van de kapstokken, u dient uw jas mee naar binnen te
nemen. Indien het regent, mag u uw paraplu plaatsen in de paraplubak. Voorkom daarbij
opstoppingen.

*

Er kan geen gebruik worden gemaakt van de toiletten. De beide toiletruimten zijn afgesloten.
Alleen bij dringende noodzaak kan een toilet worden geopend. Meldt u zich daarvoor bij de
koster of hulpkoster.

*

De galerij blijft in principe dicht. Deze is alleen na toestemming van de koster te gebruiken en
wordt, indien nodig, alleen gebruikt als restruimte.

*

Niet met andere kerkbezoekers spreken in de kerkzaal en de entree.

*

U volgt de aanwijzingen van de (hulp) koster en de jongeren en ambtsdragers van het
ontvangstcomité strikt op.

Tijdens de dienst
*

Echtparen en/of de gezinsleden die één huishouding vormen, dienen bij elkaar te zitten.

*

Verplaatsingen van personen tijdens de aanwezigheid in de kerkzaal zo minimaal als mogelijk.

*

Indien het echt noodzakelijk is om tijdens de dienst uw zitplaats te verlaten dan dient u dat te
doen door één van de hoofdpaden.

*

Toiletbezoek alleen in overleg met de (hulp) koster. Het is mogelijk dat u bij terugkomst door
de (hulp) koster een andere plaats krijgt toegewezen.

*

Als iemand uit de bank wil opstaan, dan dienen de personen die in dezelfde bank zitten, vanaf
de persoon die opstaat gerekend naar het middenpad, de bank te verlaten en in het pad te
gaan staan richting de kansel met de onderlinge 1,5 meter afstand.

Zingen en collecten
*

Er wordt tijdens de dienst ingetogen gezongen. Ingetogen zingen houdt in dat u de aanwezige
kinderen in de kerk kunt horen zingen boven uw eigen zang uit.

*

Tijdens en/of na de dienst wordt er niet gecollecteerd. U wordt verzocht uw collecte geld over
te maken op de bekende bankrekeningnummers.

Vertrek na de dienst
*

Aan het einde van de dienst zal de dienstdoende ouderling of gastpredikant meedelen dat de
kerkgangers op aanwijzingen van de leden van de jeugdverenigingen het kerkgebouw dienen
te verlaten.
-De kerkgangers uit het middenschip gaan als eerste en daarna de kerkgangers uit de
zijschepen. Houd bij het verlaten van de kerk en ook buiten een afstand van 1,5 meter aan.-

*

Na het verlaten van de kerkzaal gaat u naar uw woning. Vermijd sociale ontmoetingen in de
entrees en op het terrein rond de kerk.

*

Na het kerkbezoek wast u thuis uw handen.

*

De persoonlijke bezittingen die u meeneemt naar de kerk, dient u ook weer mee te nemen
naar huis. Wat achter blijft wordt om hygiënische redenen verwijderd.

Overige hygiëne maatregelen
*

Nadat het kerkgebouw ontruimd is, zullen de deurklinken, banken waar mensen hebben
gezeten, worden ontsmet. Tevens worden de toiletten, indien toch gebruikt, nagezien en
ontsmet.

*

Tussen de morgen- en middagdienst wordt de kerkzaal voldoende geventileerd. Ook tijdens de
diensten is het mogelijk te ventileren door de grote ventilatoren op de zolder van de kerkzaal
te activeren.

Overige informatie
Het streven is om het maximale aantal bezoekers te ontvangen.
De kerkzaal, zonder de galerij, is ongeveer 700 m2.
Het uitnodigen van bezoekers voor de diensten wordt m.b.v. een rooster gedaan. Dit rooster van
bezoek kerkdiensten is tevens in te zien op de site van de Salemkerk.

Gebruik sacramenten
De eerste doopbediening staat gepland op zondag 26 juli. De wijze waarop dat zal plaatsvinden en het
aantal genodigde gasten zal t.z.t. worden vastgesteld.

Noot opstellers
Op de naleving van dit protocol wordt nauwgezet gelet door de {hulp} koster. Alle aanwijzingen door
hen, als ook door de leden van het ontvangstcomité, dienen opgevolgd te worden. Zo alleen kunnen
we met elkaar zorgdragen om aan de doelstelling van dit protocol te voldoen.

Alle informatie m.b.t. het volgen van en het eventueel niet doorgaan van een kerkdienst zal op de site
www.salemkerk.nl worden bekend gemaakt.

