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Protocol vieringen in de kerk
Datum: 10 augustus 2020
De nieuwe werkelijkheid.
We mogen weer samenkomen in onze Rehobothkerk en zien er reikhalzend naar uit. Samen
met andere gemeenteleden in een ‘echte’ viering een herstart te mogen maken. We zijn
op 6 september bijna een half jaar verder en het wachten heeft lang geduurd. Bewust
hebben we als kerkenraad van Centrum-West afgesproken om met de videodiensten
samen met wijkgemeente Holy door te gaan tot 1 september. Blij en gelukkig dat deze
kans zich voordeed en het blijkt ook een succes te zijn. Wekelijks kijken velen uit naar de
mogelijkheid van deze viering.
Wil men een echte dienst houden met gemeenteleden dan is elke kerk verplicht door onze
overheid en het RIVM om een gedragsplan te maken. Uit zo’n plan moet duidelijk blijken
hoe rekening wordt gehouden met de regels en voorschriften en een dienst toch tot zijn
recht komt. Hoe men denkt dit te realiseren wordt in een zgn. gedragsplan uitgewerkt.
Een aantal mensen ging hard aan de slag om zo’n plan op te zetten met de mogelijkheden
die er zijn. Een dienst helaas met een beperkt aantal stoelen i.v.m. de 1½ meter
voorschriften. Hierdoor zijn minder zitplaatsen beschikbaar. U moet zich wel aanmelden
voor het bezoeken van een dienst. Zie ook de uitleg elders in deze Nieuwsbrief en in de
laatste Onderweg wordt ook hier aandacht aan gegeven.
Direct contact met anderen is er niet, er mag o.a. in de dienst niet gezongen worden door
de voltallige gemeente. Maar gelukkig zijn er een aantal gemeenteleden die n.a.v. onze
oproep in de Onderweg zich hebben opgegeven. Ook het koffiedrinken na de dienst met
elkaar is één van de maatregelen die helaas nu niet kunnen. Maar hopelijk komt eens de
tijd dat dit weer kan.
Afsluitend waarmee dit stukje begon: we zien reikhalzend uit naar de zesde september.
Intussen zitten we in een nieuwe fase en moeten we het met de voorschriften en
richtlijnen van vandaag doen. Hoe de procedure werkt voordat een viering van start kan
gaan vindt u hieronder. Lees het aandachtig door ook al bent u van plan om niet te
komen.
Richtlijnen
In de kerkzaal staan 3 vakken met stoelen t.w. vak A en vak P beide aan de
(Ambonlaanzijde) en blok B aan (Billitonlaanzijde) dus aan kant van grote orgel.
Er zijn twee ingangen nl.

-

zij-ingang voor A+P (ingang kerkzaal bij kopieerhok) en
hoofdingang B (bij de kerktoren)

Ter verduidelijking:
Vak A is het grote vak aan de kant van kleine orgel en met vak P wordt het vroegere
liturgisch centrum bedoeld. (zie bijlage 2 tekening kerkzaal)
Op het plein bevinden zich twee (2) locaties t.w. één (1) voor A en P en één (1) voor B
welke zijn gemarkeerd en waar men zich opstelt tot men naar binnen geroepen wordt.
Uw naam komt voor op de lijst die is opgesteld voor vak A, P en B.
Let erop dat zowel op het plein als in de kerk van eenrichtingsverkeer sprake is.
Dit geldt zowel bij de binnenkomst als bij het verlaten van de kerk na de dienst.
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Komt u per fiets, dan graag uw fiets in de rekken zetten die tijdelijk zijn verplaatst bij de
locatie A en AP of B, waar u wacht voor u naar binnen gaat.
Voordat de eerste dienst plaatsvindt zal er toezicht en uitleg zijn op het kerkplein.
Bij binnenkomst wordt gevraagd naar de gezondheid van mensen, u dient dan uw
handen te ontsmetten en iedere bezoeker pakt zelf een liturgie.
Daarna vertelt men u in het kort de verdere gang van zaken.
Vak A en B:
De kerkgangers mogen niet zelf de tochtdeuren van het portaal openen / sluiten. Er
staat dan ook iemand bij. Diegene die de deuren bedient draagt handschoenen.
Alleen de tochtdeuren worden gebruikt. De overige zijdeuren blijven dicht.
In de kerkzaal wordt men daarna verder geholpen en iedereen wordt begeleid naar
zijn/haar plaats.
De kerk vult zich van voor naar achter en vanaf het midden naar de zijkanten.
Hiermee kan dus zowel vak A als vak B tegelijkertijd worden bezet.
Vak P
Hier is de regel als volgt: de achterste rij vult zich als eerste vanaf de audio installatie
richting kleine orgel en vervolgens de voorste rij in dezelfde richting.
Algemeen:
Er is begeleiding bij zowel het binnenkomen als bij het verlaten van de kerk,
vergelijkbaar op de manier als bij het houden van lopend Avondmaal.
Verlaten van de kerkzaal na afloop van de dienst.
Als eerste verlaten de mensen van vak A en vak B tegelijkertijd de kerkzaal te
beginnen bij de voorste rij van de kerkzaal vanuit de zijkanten naar het midden en
vervolgens de volgende rij naar achteren, enz.
Bij de uitgang staan collecteschalen of offerblokken
De collectegelden worden pas de volgende zondag geteld.
De voorganger wordt geen hand gegeven.
Als laatste verlaten de mensen van vak P de kerkzaal met de voorste rij beginnend de
audio-installatie. Automatisch volgt dan de tweede rij het voorbeeld van de voorste rij.
Algemene regels:
Van te voren worden de grepen, tafel, microfoons e.d. schoongemaakt.
Wellicht is het beter de bijbel tijdelijk op de lezenaar te leggen.
Ook op het liturgisch centrum geldt de 1½ meter regel.
De toiletten worden alleen bij uiterste noodzaak gebruikt.
Toiletten worden voorzien van deurlabel met tekst “schoon” of “niet gebruiken svp”.
Mocht het toilet gebruikt zijn dan draait de gebruiker het label om.
Het toilet mag dan niet meer gebruikt worden tot dat deze is gereinigd (deurklink,
drukknop, kraan etc.)

