Gebruiksplan voor de Goede Herderkerk
Asselsestraat 199
7312 CS Apeldoorn
www.goedeherderkerk.info

Ingangsdatum 2 oktober 2020
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals
gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van
deze richtlijnen.
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra
hier aanleiding voor is.
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Voorwoord
Gebruiksplan ten behoeve van de Goede Herderkerk te Apeldoorn.
Regelgeving i.v.m. het coronavirus per 28-09-2020.
Doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
• Bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een
vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze
verantwoordelijkheid nemen;
• Bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed
doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
• Volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding
blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.
Functies van dit gebruiksplan
• We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde
controlefase van de coronacrisis;
• De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten
zullen we op basis hiervan instrueren;
• Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en
buiten onze gemeente;
• Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig.
We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.
Algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader
van onze doelstelling:
• 1,5 meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden
behoren. Tussen jongeren (t/m 17 jaar) is 1,5 meter afstand houden niet nodig;
• Mensen die ziek of verkouden zijn, lichte hoest of verhoging tot 38° C, dringend
verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
• Schud geen handen;
• Bij binnenkomst uw handen reinigen;
• Dringend verzoek om bij binnenkomen en verlaten van de kerk een mondkapje
te dragen. Tijdens de dienst mag het mondkapje worden afgedaan.
• Hoesten en niezen in de binnenzijde van de elleboog;
• Het is niet toegestaan te zingen, m.u.v. een kleine zanggroep van maximaal 5
leden;
• De samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en
hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en
de vanuit de PKN aangereikte richtlijnen;
• Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en
stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig
actualiseren.
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Liturgische handelingen door predikant/voorganger
Alhoewel de anderhalve meter afstand tussen mensen leidend is en blijft, kan een voorganger
vanaf 1 juni bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te handhaven.
Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving.
Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) heeft zich, mede namens de Protestantse
Kerk, ingezet voor de mogelijkheid om ook predikant/voorganger aan te merken als
contactberoep. De navolgende regeling is met de overheid afgestemd.
De overheid hanteert als definitie voor contactberoepen: beroepen waarbij het niet mogelijk is
ten minste anderhalve meter afstand te houden tot de klant of patiënt.
Bij bepaalde liturgische handelingen is het (nagenoeg) onmogelijk om de anderhalve meter in
acht te nemen. Om deze reden adviseert het CIO kerkgenootschappen om in hun protocol op
te nemen welke functionarissen (zoals voorgangers) als contactberoep ten behoeve van
bepaalde liturgische handelingen worden aangemerkt.
Hierbij kan de kerk zich beroepen op een artikel 2.2 lid 2c van de noodverordening die vanaf
1 juni van kracht is. Dit artikel stelt dat bij de uitoefening van contactberoepen het in acht
nemen van de veilige afstand van anderhalve meter niet van toepassing is.
Of een kerkgenootschap dit van toepassing acht voor hun predikanten/voorgangers is ter
beoordeling van de desbetreffende kerk. Als men hiertoe besluit moet dit wel expliciet
vermeld worden in het gebruiksplan van de gemeente.
Op grond van deze ontwikkeling zien wij ruimte om predikant/voorganger te beschouwen als
contactberoep. Het gaat hierbij om het verrichten van liturgische handelingen (‘bepaalde
functie’) zoals
•
•
•
•

Dopen
Bevestiging van ambtsdragers
Huwelijks (in)zegening
Ziekenzalving

Dit betekent dat bij deze - en uitsluitend bij deze! - liturgische handelingen de anderhalve
meter tijdens het verrichten van deze handeling niet in acht behoeft te worden genomen.
Wel voegen wij hieraan toe, dat niemand hiertoe gedwongen mag worden. Mochten
voorganger of gemeentelid de anderhalve meter tijdens de liturgische handeling wel willen
handhaven, dan dient dit te worden gerespecteerd. Dopen is dan mogelijk door gebruik te
maken van ‘een verlengde arm met een doopschelp. Zegenen kan op anderhalve meter
afstand.
Moderamen generale synode
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Het gebruiksplan voor de Goede Herderkerk is opgesteld in opdracht van het moderamen.
Als basisdocument is het rapport “UITTOCHT, kerk in een 1,5 meter samenleving” van de
wijkgemeente Grote Kerk te Apeldoorn, als geschreven door haar Exit Lockdown Commissie
d.d. 8 juli 2020 (revisie 4) gebruikt en daar waar nodig aangepast voor onze wijkgemeente.
Hiernaast zijn onderstaande gepubliceerde (branche) protocollen geraadpleegd van zowel de:
Protestantse Kerk Nederland
Rijksoverheid
RIVM
Onderwijs
Uitvaartbranche
Korennetwerk Nederland
Schoonmaakbranche
Ned. Vereniging Zangpedagogen

www.pkn.nl
www.rijksoverheid.nl
www.rivm.nl
www.poraad.nl
www.uitvaart.nl
www.koornetwerk.nl
www.osb.nl
www.zangpedagogen.nl

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio N-O Gelderland
Apeldoorn, 2 oktober 2020
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Conclusies
Op basis van de bevindingen kunnen per 1 september 2020, conform de “Matrix met
veiligheidsscores en analyses”, onderstaande activiteiten weer uitvoering krijgen volgens de
hiervoor opgestelde protocollen, te weten:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Reguliere kerkdiensten
Dopen
Avondmaal
Autodienst
Kinderkring en Oppasdienst
Godmode
Uitvaarten
Pastoraat
Catechese
Kook- & knutselclub
Holy Soup
Open Kerk
Inloopspreekuur op vrijdagmiddag
Taallessen op vrijdagmiddag
VDW-bijeenkomsten
Cantorij
Movies that Matter
Vergaderingen
Commerciële verhuur
Verhuur - Vereniging van Eritrese Nederlanders in Apeldoorn (VENA)
Verhuur - Muzieklessen

Voor de onderstaande activiteiten, wordt gezien de risico’s, geadviseerd deze nog niet vrij te
geven:
§ Happy Hour
§ Concerten
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Inhoud
1. Matrix met veiligheidsscores en analyses
2. Protocollen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reguliere kerkdiensten
Dopen
Avondmaal
Collecteren
Ambtsdragers in de consistorie voor en na viering
Autodienst
Kinderkring en Oppasdienst
Godmode
Uitvaarten
Pastoraat

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Catechese
Kook- & knutselclub
Holy Soup
Inloopspreekuur op vrijdagmiddag
Taallessen op vrijdagmiddag
VDW-bijeenkomsten
Happy Hour
Cantorij en koren
Vergaderingen
Movies that Matter

▪
▪
▪

Diensten VENA
Muziekleraar
Commerciële verhuur

§
§
§

Schoonmaakplan OSB
Poster “Voorzorgsmaatregelen in onze kerk”
Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector

Pending

(verhuur)
(verhuur)

3. Bijlagen:
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1. Matrix met veiligheidsscores en analyses
Overzicht kerkelijke activiteiten, veiligheidsinschatting en maatregelen
ter preventie Covid-19 besmetting.
1.1 Algemeen
Opstart van activiteiten in welke vorm dan ook geeft een verhoogd risico op besmetting met
Covid-19. Middels deze veiligheidsinschatting worden maatregelen geformuleerd die
enerzijds praktisch uitvoerbaar zijn en anderzijds het risico op besmetting zo klein mogelijk te
maken.
Veiligheidsinschatting van de risico voor besmetting met Covid-19 vindt plaats op basis van:
- Ruimte:
buiten, binnen, grote hoge ruimte, kleine ruimte, mogelijkheid
te ventileren
- Lengte verblijf:
vluchtig, wisselend, langdurig op een vaste plaats
- Aard activiteit:
praten, koor, samenzang, blaasinstrument
- Aard populatie:
volwassenen, kinderen 0-12jr., jongeren van 13 t/m 17 jr. en
risicogroepen
Definitie medewerkers:
Alle betrokkenen bij het opzetten / afbreken van activiteiten en daarnaast betrokkenen die een
taak hebben tijdens een activiteit. Hieronder vallen onder andere: koor-/bandleden, dominee,
ambtsdragers van dienst, deurdienst, coördinatoren, plaatsaanwijzers en overige vrijwilligers.
Uitleg score
Elke activiteit krijgt een hoofdscore en soms een sub-score met een kleur die de richting van
het veiligheidsrisico aangeeft.
Rood: (vermijden)
De activiteit is zeer risicovol en moet vermeden worden.
Rood met Oranje: (wees voorbereid)
De toevoeging van Oranje bij een Rode score betekent dat deze activiteit toch veilig
uitvoerbaar is maar dan met strenge maatregelen.
Groen met Oranje: (wees alert)
De toevoeging van Oranje bij een Groene score betekent dat, hoewel het een
redelijke veilige onderneming lijkt er nog wel enkele minimale maatregelen
genomen moeten worden.
Groen: (geen bijzonderheden)
De activiteit is veilig en kan zonder maatregelen uitgevoerd worden.
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Reguliere diensten, dopen, avondmaal en uitvaarten
Moment
: Zondagmorgen (Uitvaarten van maandag t/m zaterdag).
Plaats
: Kerkzaal. Voorbereidingen eventueel bij nabestaanden aan huis.
Populatie
: Afspiegeling van de samenleving.
Maximaal 100 personen, inclusief gaanderij.
(Op basis beschikbare zitplaatsen volgens 1,5 meter richtlijn).
Begeleiding : Wijkpredikant en 7 vrijwilligers.
Kinderkring
Moment
: Reguliere kerkdiensten.
Plaats
: Zaal 1&2 (Optie: Uitwijk naar Lammerenhut bij viering Godmode).
Populatie
: Kinderen in leeftijd van 6 t/m 12 jaar.
Grootte van de groep gemiddeld 4 tot 6 kinderen. Bij bijzondere diensten
maximaal 10 kinderen.
Begeleiding : 1 of 2 vrijwilliger(s).
Oppasdienst
Moment
: Reguliere kerkdiensten.
Plaats
: Zaal 1&2 (Optie: Uitwijk naar Lammerenhut bij viering Godmode).
Populatie
: Peuters in leeftijd tot 5 jaar.
Er wordt praktisch geen tot minimaal gebruik gemaakt van de oppasdienst.
In uitzonderlijke situaties maximaal 4 peuters.
Begeleiding : 1 vrijwilliger.
Godmode
Moment
Plaats
Populatie
Begeleiding
Catechese
Moment
Plaats
Populatie
Begeleiding

: Reguliere kerkdiensten. (Maandelijks)
: Lammerenhut (Optie: Uitwijk naar zaal 1&2).
: Jongeren in leeftijd van 13 t/m 18 jaar.
Grootte van de groep gemiddeld 10 jongeren. Bij bijzondere diensten
maximaal 15 jongeren.
: 2 tot 3 vrijwilligers.
: Woensdagmiddag.
: Achterzaal
: Kinderen in leeftijd 8 t/m 12 jaar.
Grootte van de groep gemiddeld 10 kinderen.
: Wijkpredikant.
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Knutselclub
Moment
: Dinsdagavond.
Plaats
: Lammerenhut.
Populatie
: Kinderen in leeftijd tot 7 t/m 14 jaar.
Grootte van de groep varieert van 5 t/m 13 kinderen.
Begeleiding : 2 tot 3 vrijwilligers.
Kookclub
Moment
Plaats
Populatie
Begeleiding
Holy Soup
Moment
Plaats
Populatie
Begeleiding
Open Kerk
Moment
Plaats
Populatie
Begeleiding

: Dinsdagavond.
: Oude keuken en achterzaal of zaal 1&2.
: Kinderen in leeftijd tot 10 t/m 14 jaar.
Grootte van de groep is maximaal 11 kinderen.
: 3 vrijwilligers.
: Vrijdagavond.
: Keukens en zaal 1&2.
: Volwassenen in leeftijd tot 18 t/m 25 jaar.
Grootte van de groep is gemiddeld 6 personen.
: Wijkpredikant.
: Woensdagmiddag
: Kerkzaal
: Afspiegeling van de samenleving.
Aantal bezoekers gemiddeld 15 tot 20 per middag.
: Wijkpredikant en 5 vrijwilligers.

Inloopspreekuur
Moment
: Vrijdagmiddag.
Plaats
: Ontmoetingsruimte en predikantenkamer.
Populatie
: Afspiegeling van de samenleving.
Aantal bezoekers gemiddeld 10 tot 15 per middag.
Begeleiding : 2 vrijwilligers.
Taallessen
Moment
Plaats
Populatie
Begeleiding

: Vrijdagmiddag.
: Zaal 1&2, achterzaal en consistoriekamer.
: Afspiegeling van de samenleving.
Aantal bezoekers 3 tot 20.
: 6 vrijwilligers.

VDW-bijeenkomsten
Moment
: Woensdagmiddag.
Plaats
: Achterzaal of kerkzaal
Populatie
: Senioren, gemiddelde leeftijd 70+.
Aantal bezoekers 20 tot 25 per middag.
Begeleiding : 2 vrijwilligers.

Gebruiksplan voor de Goede Herderkerk – revisie 6

9

Happy Hour
Moment
: Vrijdag namiddag.
Plaats
: Ontmoetingsruimte en zaal 1&2.
Populatie
: Afspiegeling van de samenleving.
Aantal bezoekers gemiddeld 30 tot 35 per bijeenkomst.
Begeleiding : 3 vrijwilligers.
Cantorij
Moment
Plaats
Populatie
Begeleiding

: Donderdagavond.
: Kerkzaal.
: Volwassenen in de leeftijd t/m 70+.
Aantal koorleden 25 tot 30 personen.
: Pianist en Cantrix.

Movies that Matter
Moment
: Vrijdagavond.
Plaats
: Kerkzaal.
Populatie
: Afspiegeling van de samenleving.
Aantal bezoekers gemiddeld 25 tot 30 per avond.
Begeleiding : Wijkpredikant.
Diensten VENA
Moment
: Zaterdag van 08.30 – 14.00 uur.
Plaats
: Kerkzaal.
Populatie
: Volwassenen in de leeftijd t/m 70+.
Aantal bezoekers tot 50 personen.
Begeleiding : 3 - 4 vrijwilligers
Muziekleraar
Moment
: Woensdag en donderdag van 14.00 – 22.00 uur.
Plaats
: Lammerenhut
Populatie
: Afspiegeling van de samenleving.
Privé zanglessen
Begeleiding : Muziekleraar
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1.3 Veiligheidsinschatting
Activiteit

Situatieschets vóór Covid-19

Score

Reguliere kerkdiensten

-binnen
+relatief grote ruimte
-langdurig verblijf
-praten
+niet met stemverheffing praten
-zingen door kerkgangers
-kerkkoor
-inzet vrijwilligers (70+)
-kwetsbare populatie
-koffiedrinken

Rood Protocol Reguliere
Oranje kerkdienst

Dopen

Zie kerkelijke vieringen algemeen
-meer mensen
-nabijheid
Zie kerkelijke vieringen algemeen
-nabijheid
-fysiek contact
-fysiek contact
-doorgeven collectezak

Rood Protocol Dopen
Oranje

-binnen met meerdere mensen
-vrijwilligers ook 70+ en kwetsbare
personen
-kleine ruimte
-communicatie
+kortdurend
-binnen
-zeer kleine ruimte
-kwetsbare personen
-praten/communiceren
-afstand houden niet mogelijk
-vrijwilligers ook 70+
-kwetsbare personen
-binnen
-langdurend
-praten/zingen
+kinderen t/m 12 jaar zijn geen bron
-afstand tussen leiding en kind is niet
altijd te waarborgen
-kinderen gaan tijdens de dienst weg en
komen terug tijdens de dienst.

Rood Protocol Consistorie
Oranje

Avondmaal

Collecteren
Ambtsdragers in de
consistorie voor en na de
dienst

Autodienst

Kinderkring
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Maatregelen

Rood Protocol Avondmaal
Oranje
Rood Protocol Collecteren
Oranje

Groen Protocol Autodienst
Oranje
Voorlopig opgeschort.

Groen Protocol Kinderkring
Oranje
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Activiteit

Situatieschets vóór Covid-19

Score

Oppasdienst

-binnen
-langdurend
-praten, huilen
+kinderen t/m 5 zijn geen bron
-afstand tussen leiding en kind is niet te
waarborgen
-ouders komen kinderen brengen
-dezelfde looproute heen /terug
-ouders halen tijdens de dienst kind op
en komen in contact met leiding
-binnen
-langdurend
-praten / zingen
-jongeren zijn verhoogde risicobron
voor met name de kwetsbare populatie
-dezelfde looproute heen /terug
-kleine ruimte bij grote opkomst
-in de ruimte is afstand houden moeilijk

Groen Protocol
Oranje Oppasdienst

Godmode

Maatregelen

Rood
Protocol
Oranje Godmode
Voorlopig opgeschort.

-jongeren komen tijdens de dienst
terug in de kerkzaal
Uitvaarten

Pastoraat

Catechese

Zie reguliere kerkdiensten
-nabijheid
-fysiek contact
-samenzang
-binnen
-relatief kleine ruimte
-langdurig verblijf
-praten
+niet met stemverheffing praten
-inzet vrijwilligers (70+)
-bezoekers kwetsbare populatie (70+)
-koffiedrinken
-binnen

+relatief grote ruimte
-langdurend
-praten
+kinderen van 6 t/m 12 jaar
hoogstwaarschijnlijk geen bron
-afstand tussen leiding en kind is niet
altijd te waarborgen
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Protocol
Oranje Uitvaarten

Rood
Protocol
Oranje Pastoraat

Groen Protocol
Oranje Catechese
Voorlopig opgeschort.
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Activiteit

Situatieschets vóór Covid-19

Score

Kook- &
Knutselclub

-binnen
-langdurend
-praten
+kinderen t/m 12 jaar zijn
hoogstwaarschijnlijk geen bron
-afstand tussen leiding en kind is niet
altijd te waarborgen
-ouders komen kinderen brengen
-dezelfde looproute heen /terug
-kleine ruimte gezien groepsgrootte
-binnen
-langdurend
-praten
+jongeren van 18 t/m 25 jaar

Groen Protocol
Oranje Kook- & knutselclub

Holy Soup

Maatregelen

Voorlopig opgeschort.

Groen Protocol
Oranje Holy Soup
Voorlopig opgeschort.

+kleine groep in grote ruimte
Open Kerk
(Woensdagmiddag)

Inloopspreekuur
(Vrijdagmiddag)

Taallessen
(Vrijdagmiddag)

-dezelfde looproute naar keuken
-binnen
+relatief grote ruimte
+vluchtig
+er wordt niet gezongen
-vrijwilligers ook 70+ en kwetsbare
personen
-koffiedrinken
-binnen
+relatief grote ruimte
+vluchtig
-praten
+er wordt niet gezongen
-vrijwilligers ook 70+ en kwetsbare
personen
-koffiedrinken
-dezelfde looproute (in-/uitgang)
-binnen
+relatief grote ruimte
-praten
+er wordt niet gezongen
-deelnemers beheersen de Nederlandse
taal niet of beperkt
-vrijwilligers ook 70+ en kwetsbare
personen
-koffiedrinken
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Groen Protocol
Oranje Inloopspreekuur

Groen Protocol
Oranje Taallessen
Nog niet opgestart.
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Activiteit

Situatieschets vóór Covid-19

Score

VDW-bijeenkomsten

-binnen
-relatief kleine ruimte
-langdurig verblijf
-praten
+niet met stemverheffing praten
-inzet vrijwilligers (70+)
-bezoekers kwetsbare populatie (70+)
-koffiedrinken
-binnen
-relatief kleine ruimte
-gebruik statafels

Rood
Protocol
Oranje VDW-bijeenkomsten

Happy Hour

Maatregelen

Voorlopig opgeschort.

Rood

Pending
Voorlopig niet uitvoeren

-langdurig

Cantorij

Vergaderingen (Intern)

Movies that Matter

-praten
+er wordt niet gezongen
-bezoekers en vrijwilligers ook 70+ en
kwetsbare personen
-koffiedrinken
-nuttigen drankje
-binnen
+relatief grote ruimte
-langdurend
-zingen
-koorleden ook 70+ en kwetsbare
personen
-koffiedrinken
-binnen
-langdurend
-praten (stemverheffing)
-deelnemers ook 70+ en kwetsbare
personen
+ruimte goed af te stemmen op aantal
deelnemers
-koffiedrinken
-binnen
-relatief grote ruimte

Rood
Protocol
Oranje Cantorij
Voorlopig opgeschort.

Groen Protocol
Oranje Vergaderingen

Groen Protocol
Oranje Movies that Matter

-langdurig
-beperkt praten
+er wordt niet gezongen
-bezoekers ook 70+ en kwetsbare
personen
-koffiedrinken
-nuttigen drankje
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Activiteit

Situatieschets vóór Covid-19

Score

Diensten VENA
Verhuur ruimten

-binnen
+relatief grote ruimte
-langdurig verblijf
-praten
-niet met stemverheffing praten
-zingen door kerkgangers
-kerkkoor
-koffiedrinken
-inzet vrijwilligers
-geen inzicht in de aard van de populatie
-koffiedrinken
-binnen
+relatief grote ruimte
-langdurend
-blazen, zingen
-vrijwilligers ook 70+
- mogelijk kwetsbare personen (beleid
huurder)
-binnen
+relatief grote ruimte
-langdurend
-zingen
-koorleden ook 70+ en kwetsbare
personen

Rood
Protocol
Oranje Diensten VENA

Concerten
Verhuur ruimten

Oosterhuiskoor
Verhuur ruimten

-koffiedrinken
Vergaderingen/Cursussen
Verhuur ruimten

Muzieklessen
Verhuur ruimten

-binnen
-langdurend
-praten (stemverheffing)
-vrijwilligers ook 70+
-geen inzicht in de aard van de populatie
+ruimte goed af te stemmen op aantal
deelnemers
-koffiedrinken
-binnen
+vaste relatie

Maatregelen

Tijdelijk:
Maximaal 30 bezoekers
toegestaan.

Rood

Pending
Voorlopig niet uitvoeren

Rood
Protocol
Oranje Cantorij
Besluit Oosterhuiskoor:
Voorlopig geen bijeenkomsten voor
01-01-2021.
Groen Protocol
Oranje Commerciële verhuur

Groen Protocol
Oranje Muziekles

+relatief grote ruimte
-kortstondige lessen
+lessen één op één
-veel wisselingen
-zingen

-één in-/uitgang
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2. Protocollen
Onder voorbehoud van wet- & regelgeving en besluitvorming door het moderamen zullen de
reguliere kerkdiensten en daar direct aan verbonden activiteiten vanaf 13 september 2020
weer plaats kunnen gaan vinden in de Goede Herderkerk.

2.1 Protocol Reguliere kerkdiensten
Afhankelijk van het karakter van de dienst en het aantal verwachte bezoekers, meer of minder
dan 100 personen, kan door het moderamen besloten worden om wel of niet vooraf met een
aanmeldingsverplichting te werken.
Met aanmeldingssysteem
Aanmelding
- Aanmelding kan zowel per mail (kerkrentmeesters@goedeherderkerk.info) als
telefonisch bij Pleun de Heer of Arda van Dulmen.
- Aanmelder wordt geattendeerd op de gezondheidscriteria van het RIVM.
- Aanmelder wordt erop gewezen dat er tijdens de viering niet gezongen mag worden.
- Aanmelder meldt hoeveel personen de aanmelding betreft.
- Aanmelder meldt ook kinderen voor de oppasdienst en kinderkring aan
- Aanmelder noteert de voor- en achternaam, adres, e-mailadres en/of
telefoonnummer.
- Aanmeldingslijn geopend van maandag t/m zaterdag 16.00 uur voor dienst van de
eerstkomende zondag.
- Er kunnen maximaal 100 personen inschrijven om de dienst kunnen bijwonen.
- 100 = 100. Is aanmelding overschreven, dan namen 100+ noteren. Als deze zich een
volgende keer aanmelden krijgen ze voorrang.
- Voor iedere viering moet opnieuw worden aangemeld.
- De kerkenraad behoudt het totaaloverzicht van aanmeldingen en toewijzingen, en kan
hierop sturen.
- Aanmelders wordt er op gewezen dat er mogelijk beeld en geluidopnamen gemaakt
kunnen worden. Hiertegen kan men geen bezwaar maken.
Melden bij medewerker
- Medewerkers dragen rode hesjes.
- Bij melding wordt minimaal 1,5 m afstand gehouden, in de eventuele rij en t.o.v. de
medewerker.
- De organisatie laat maximaal 100 mensen toe. Zij hebben zich via de website of
telefonisch aangemeld.
- Medewerker ontvangt de bezoekers en controleert inschrijving.
- Een poster “Voorzorgsmaatregelen in onze kerk” is duidelijk zichtbaar bij de ingang.
- Bezoekers worden daarop gewezen en gevraagd naar bevestiging van gezondheid.
- De medewerker kan besluiten iemand niet toe te laten, als de indruk bestaat dat
persoon snottert, hoest of proest.
- Kerkgangers dienen voor binnenkomst handen te reinigen met handalcohol.
- Bij de ingang ligt een gedrukte liturgie om zelf mee te nemen.
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Kapstokken worden niet gebruikt. Bezoekers dienen jassen en tassen mee te nemen
naar de stoel.
Medewerker verwijst bezoeker naar medewerker in de kerk die de plaats zal
aanwijzen.

Zonder aanmeldingssysteem
Melden bij medewerker
- Medewerkers dragen rode hesjes.
- Bij melding wordt minimaal 1,5 m afstand gehouden, in de eventuele rij en t.o.v. de
medewerker.
- De organisatie laat maximaal 100 mensen toe.
- Een medewerker zal de bezoekers bij binnenkomst turven. Zijn de 100 mensen
bereikt, dan zullen eventueel meerdere mensen niet toegelaten worden.
- De kinderen van de kinderkring worden bij het totaal aantal personen geteld.
- De kinderen van de oppasdienst hoeven niet bij het totaal aantal personen geteld.
- Een poster “Voorzorgsmaatregelen in onze kerk” is duidelijk zichtbaar bij de ingang.
- Bezoekers worden daarop gewezen en gevraagd naar bevestiging van gezondheid.
- De medewerker kan besluiten iemand niet toe te laten, als de indruk bestaat dat
persoon snottert, hoest of proest.
- Kerkgangers dienen voor binnenkomst handen te reinigen met handalcohol.
- Bij de ingang ligt een gedrukte liturgie om zelf mee te nemen.
- Kapstokken worden niet gebruikt. Bezoekers dienen jassen en tassen mee te nemen
naar de stoel.
- Medewerker verwijst bezoeker naar medewerker in de kerk die de plaats zal
aanwijzen.
Placering
- Medewerker wijst de plaats aan met in achtneming van minimaal 1,5 meter afstand
tussen personen die niet tot één huishouden behoren.
- Er zijn geen vaste plaatsen.
- Tussen personen onderling dienen minimaal 3 stoelen (1,5 meter) vrijgelaten te
worden, met uitzondering van hen die behoren tot hetzelfde huishouden. Deze kunnen
plaats nemen op aaneengesloten stoelen.
- Bezoekers volgen de aanwijzingen van de medewerkers op.
- Stoelen mogen niet verzet worden.
- Als je eenmaal zit mag je niet meer van plaats veranderen.
In/uitgang
- Ingang bij ontmoetingsruimte (zijdeur westgevel).
- Inlopen van de kerkzaal gebeurt op aanwijzing medewerker.
- Kruisend personenverkeer is niet toegestaan.
- Uitgangen bij zijdeuren in west- en oostgevel.
- Verlaten van de kerkzaal gebeurt op aanwijzing medewerker.
Zingen
Er mag niet gezongen worden door de gemeente. Een groepje van voorzangers telt maximaal
5 personen en stellen zich minimaal 1,5 meter uit elkaar op in zigzagformatie.
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Bevestiging ambtsdragers en huwelijksinzegening
Voor de liturgische handeling, waarbij de 1,5 meter richtlijn nagenoeg onmogelijk in acht
genomen kan worden, zie hiervoor onder het voorwoord “Liturgische handelingen door
predikant/voorganger”.
Ontmoeting
Na afloop is er geen gelegenheid tot ontmoeting en voor het drinken van koffie of thee.
Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Ventilatie
Voor aanvang en na afloop van de viering dient de lucht ververst te worden via openstaande
deuren. Tijdens de viering worden de deuren gesloten.
De ventilatoren (warmte drukkers) in de kerkzaal moeten uitgeschakeld worden tijdens de
dienst.
Let op! Bij vertrek de zijdeuren op slot draaien i.v.m. het alarmsysteem.

2.2 Protocol Dopen
Zie protocol “Reguliere kerkdiensten”.
Het dopen van kinderen of volwassenen.

Risico
Nabijheid van personen; veel mensen.
Moment
De doop kan zowel bediend worden in een reguliere kerkdienst als ook in een besloten
familie- en/of vriendenkring. Bij het laatste is de gemeente vertegenwoordigd door een
ouderling en diaken.
Voor de liturgische handeling, waarbij de 1,5 meter richtlijn nagenoeg onmogelijk in acht
genomen kan worden, zie hiervoor onder het voorwoord “Liturgische handelingen door
predikant/voorganger”.
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Doop in reguliere kerkdienst
- Dopeling is voor het doopmoment in de achterzaal.
- Dopeling wordt ingedragen door een door de ouders aangewezen lid uit de
familie- of vriendenkring.
- Geen kinderen nabij het doopvont tijdens de doop.
- Geen receptie mogelijk.

2.3 Protocol Avondmaal
Voor de viering van het heilig Avondmaal op regulier zondagen zie het protocol “Reguliere
kerkdiensten”. Voor aanvullende instructies zie de algemene richtlijnen van de PKN
‘Avondmaal in coronatijd’ https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/moderamen-over-vierenavondmaal-in-coronatijd/
Risico
Nabijheid van personen; fysiek contact.
Moment
Reguliere kerkdienst of thuis bij gemeentelid.
Voorbereiding in de kerk
- Bij een Avondmaalsviering vindt de instructie plaats bij de liturgische tafel.
- Na het overleg gaan alleen de diaken van dienst, de ouderling van dienst en de
predikant terug naar de consistorie. Anderen kiezen hun plaats in de kerkzaal.
- De diakenen hebben handschoenen aan bij de voorbereiding.
Vorm A - In de kerk
- Op het groene kleed staat aan beide zijden een tafel met daarop voor eenieder een
stukje matse en een cupje wijn (dan wel druivensap).
- Avondmaal, delen van de matse en wijn, helemaal aan het einde van de dienst.
Gemeenteleden lopen, op aanwijzing van de medewerkers, bij het verlaten van de kerk
langs een tafel en nemen zelf een stukje matse en een cupje wijn. Vervolgens lopen ze
door naar de een van de uitgangen.
De lege cupjes worden na de dienst door de diakenen verzameld en opgeruimd.
Vorm B – Thuis
Zie protocol “Pastoraat”.
Mensen uitnodigen Brood & Wijn klaar te zetten.
Deelnemers in de liturgietekst actief mee te nemen in uit te spreken zinnen.
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2.4 Protocol Collectanten
Risico
Nabijheid van personen; veel mensen; fysiek contact.
Moment
Reguliere kerkdienst.
Collecteren
- Geen collectezakken door de rijen laten gaan.
- Bij de uitgangen worden 3 schalen geplaatst met vermelding van de doelen daarbij
aangegeven.
- De QR code in de liturgie handhaven.
- De IBAN-nummers van de kerk blijven vermelden.

2.5 Protocol Ambtsdragers in de consistorie voor en na de viering
Risico
Praten; veel personen in de ruimte.
Moment
Reguliere kerkdienst.
Toegang tot consistorie
Predikant, ouderling, diaken en kerkrentmeester van dienst, kerkmusicus (organist/cantrix),
technicus geluid en koster.
Beleid
- Alleen in de consistorie aanwezig zijn als men dienst heeft.
- Voor kerkmusicus, technicus geluid en koster alleen in de consistorie voor uitvoerende
taken en/of overleg.
- 1,5 meter afstand houden.
- Zo kort mogelijk aanwezig zijn.
- Consistoriegebed om 09.50 uur.
- Kerkenraad om 09.58 binnen.
- Aanvang viering: 10.00 uur.
Ventilatie
Na afloop van de werkzaamheden dient de ruimte voldoende geventileerd te worden door de
deuren gedurende minimaal 15 minuten open te zetten.
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2.6 Protocol Autodienst
Risico
Kwetsbare personen; fysiek contact.
Algemeen
- De autodienst wordt uitgevoerd volgens een vastgelegd schema per rijder en passagier.
- Heeft de chauffeur of passagier, dan wel iemand uit zijn/haar huishouden
verkoudheidsklachten, dan dient men elkaar tijdig te informeren. De rit zal dan niet
worden uitgevoerd.
- Zowel de chauffeur als de passagier(s) dienen zich aan te melden voor de dienst.
Maatregelen in het vervoer
- 1,5 meter afstand houden.
- Zowel de chauffeur als passagier kunnen besluiten de rit niet uit te voeren, als de
indruk bestaat dat een of persoon snottert, hoest of proest.
- Gebruik mondkapjes, zowel door de chauffeur als door de passagier(s).
- Daar waar mogelijk in het voertuig 1,5 meter afstand in acht nemen tussen chauffeur
en passagier door de passagier rechts achterin te laten plaats nemen.
- Maximaal 2 passagiers uit één huishouden.
- Houd als chauffeur het volgende in acht:
o Laat de reiziger zelf in- en uitstappen.
o Laat de reiziger zelf de gordel om doen.
- Indien de passagier gebruik maakt van een rollator, maak dan de delen die aangeraakt
moeten worden voor het in- en uitklappen schoon.
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2.7 Protocol Kinderkring en Oppasdienst
Risico
Praten; nabijheid van kinderen; fysiek contact.
Moment
Reguliere kerkdienst.
Algemeen
- Kinderkring en de oppasdienst is alleen toegestaan voor kinderen waarvan de
ouders/verzorgers tijdens de kerkdienst aanwezig zijn.
- Medewerkers van de kinderkring horen tot de berekening van de medewerkers.
- Kinderkring is in zaal 1&2.
- Oppasdienst is in zaal 1&2.
Aanmelding
- De kinderen van de kinderkring worden bij het totaal aantal personen geteld die aan
de kerkdienst mogen deelnemen conform het protocol “Reguliere kerkdiensten”.
- De kinderen van de oppasdienst hoeven niet bij het totaal aantal personen geteld die
aan de kerkdienst mogen deelnemen conform het protocol “Reguliere kerkdiensten”.
- Aanmelding vindt plaats volgens het protocol “Reguliere kerkdiensten”.
- Aanmelder volgt bij aanmelding het protocol “Reguliere kerkdiensten”.
Aanvullingen hierop zijn:
o Aanmelder meldt voor hoeveel kinderen de aanmelding betreft en of de kinderen
naar kinderkring of oppasdienst gaan.
o Aanmelder geeft de leeftijd van ieder kind door.
Kinderkring
- De koster plaatst de jeugdpaaskaars voor aanvang van de dienst in de zaal van de
kinderkring.
- Medewerker kinderkring zet vóór aanvang van de dienst de benodigde spullen klaar en
richt de zaal in.
- Alleen dienst hebbende medewerkers van de kinderkring hebben toegang tot de zaal.
- Medewerker kinderkring dient het geldende protocol “Reguliere kerkdiensten” te
volgen betreffende het onderdeel: aanmelding.
- De ouder/verzorger draagt zijn kind(eren) bij de deur van de zaal over aan de
medewerker kinderkring met inachtneming van minimaal 1,5 m afstand tussen
medewerkers kinderkring en ouders of verzorgers.
Tussen medewerkers en kinderen gelden geen voorschriften betreffende de minimale
onderling aan te houden afstand.
- Tussen de kinderen onderling (t/m 12 jaar) hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te
worden.
- Afhankelijk van het aantal personen in de ruimte zorgdragen voor voldoende
ventilatie.
- Medewerker kinderkring steekt bij binnenkomst in de zaal de jeugdpaaskaars aan.
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Medewerkers kinderkring draaien het programma.
De ontmoetingsruimte mag niet gebruikt worden als extra (tweede) ruimte.
Medewerker kinderkring wordt door de koster er op geattendeerd dat er afgerond moet
worden.
Medewerker kinderkring dooft de jeugdpaaskaars voordat de ruimte verlaten wordt.

Oppasdienst
- Er mag maar één ouder/verzorger naar binnen gaan in de zaal (tijdens brengen en
halen). De andere ouder/verzorger wacht in de ontmoetingsruimte en houdt in alle
gevallen minimaal 1,5 meter regel in acht.
- Een bord met gezondheidsvragen is duidelijk zichtbaar bij de ingang.
- De ouder/verzorger wordt daarop gewezen en gevraagd naar bevestiging van
gezondheid van het kind of de kinderen die gebracht worden.
- De ouder/verzorger geeft zijn kind(eren) bij de deur van de zaal mee aan de
medewerker oppasdienst. Kleine kinderen dienen zoveel mogelijk in een ‘MaxiCosi’ overhandigd te worden. Hiervoor staat een tafel bij de deur zodat afstand
(minimaal 1,5 meter) tot de medewerker oppasdienst en ouder/verzorger
gehandhaafd kan worden.
Algemeen geldt: zoveel mogelijk afstand houden en de communicatie tot het
minimum beperken.
- De ouder/verzorger verlaat direct de zaal en volgt het geldende protocol “Reguliere
kerkdiensten” betreffende onderdeel: melding.
- Kruisend personenverkeer is niet toegestaan.
- Afhankelijk van het aantal personen in de ruimte zorgdragen voor voldoende
ventilatie.
- De ouder/verzorger haalt het kind of de kinderen niet op tijdens de kerkdienst maar
pas na de afsluiting van de dienst bij het verlaten van de kerkzaal.
- De ouder/verzorger verlaat de kerkzaal volgens aanwijzingen van de medewerker.
- De ouder/verzorger haalt zijn kind(eren) bij de deur van de zaal op bij de
medewerker oppasdienst.
Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Aanvullend voor de KND: één kind per keer en deze dient zelfstandig te gaan.
Ventilatie
Na afloop van de dienst dient de ruimte voldoende geventileerd te worden door de ramen en
deuren gedurende minimaal 15 minuten open te zetten.
Let op! Bij vertrek de ramen weer sluiten i.v.m. het alarmsysteem.
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2.8 Protocol Godmode
Risico
Praten; nabijheid van jongeren; fysiek contact.
Moment
Reguliere kerkdienst.
Beleid
- De jongeren moeten zich aanmelden volgens het protocol “Reguliere
kerkdiensten”.
- De jongeren van de Godmode worden bij het totaal aantal personen geteld die aan
de kerkdienst mogen deelnemen conform het protocol “Reguliere kerkdiensten”.
- Een poster “Voorzorgsmaatregelen in onze kerk” is duidelijk zichtbaar bij de ingang.
- Deelnemers kunnen gevraagd naar hun gezondheid. De medewerker kan besluiten
iemand niet toe te laten, als de indruk bestaat dat persoon snottert, hoest of proest.
- Deelnemers dienen voor binnenkomst handen reinigen met handalcohol.
- Tussen de jongeren onderling (t/m 17 jaar) is er geen verplichting om 1,5 meter
afstand tot elkaar te bewaren.
- Tussen medewerkers Godmode en tussen medewerkers en de jongeren, die niet tot
hetzelfde huishouden behoren, dient wel minimaal 1,5 meter afstand bewaard te
worden.
- De leiding zorgt ervoor dat elke deelnemer op de hoogte is van het beleid.
- De leiding spreekt de deelnemer persoonlijk aan bij niet nakomen van de getroffen
maatregelen.
- Afhankelijk van het aantal personen in de ruimte zorgdragen voor voldoende
ventilatie.
- Deelnemers nemen hun eigen Bijbel en eventueel schrijfwaren mee.
- Hanteer het protocol “Reguliere kerkdiensten” voor wat betreft het zingen.
Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Ventilatie
Na afloop van de viering dient de ruimte voldoende geventileerd te worden door de ramen en
deuren gedurende minimaal 15 minuten open te zetten.
Let op! Bij vertrek de ramen weer sluiten i.v.m. het alarmsysteem.
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2.9 Protocol Uitvaart
Risico
Praten; nabijheid van (kwetsbare) personen; fysiek contact.
Voorbereiding
De kerkelijke voorbereidingen met de nabestaande(n) kunnen telefonisch of via
Skype/Facetime worden besproken.
Mocht een persoonlijk gesprek gewenst/noodzakelijk zijn, laat dit dan bij voorkeur met een zo
klein mogelijk gezelschap, en mits de maatregelen in acht kunnen worden genomen,
plaatsvinden in de vergaderzaal 1&2 van de Goede Herderkerk.
Mocht het gesprek aan huis moeten plaatsvinden, ook hier geldt een zo klein mogelijk
gezelschap, bij voorkeur in een grote ruimte van het huis of ga naar buiten.
Na het openen van de voordeur eerst de bewoner voor laten gaan naar de gespreksruimte.
Houd afstand. Ontmoeting op minimaal 1,5 meter, geen handen geven en volg de algemene
richtlijnen. Het accepteren van aangeboden consumpties wordt afgeraden.
Vóór de afspraak in telefonisch onderhoud naar de gezondheidssituatie van de aanwezigen
m.b.t. corona navraag doen. Bij twijfel, niet gaan!
Waar nodig vindt overleg en afstemming plaats met de uitvaartondernemer.
Uitvaartdienst
- Bij de uitvaartdienst en condoleance mag het gezelschap in het kerkgebouw niet groter
zijn dan 100 personen, exclusief medewerkers van de uitvaartonderneming en de
Goede Herderkerk. Het daadwerkelijk aantal maximum bezoekers is afhankelijk van
de populatie. Hierover is vooraf overleg met uitvaartondernemer en/of de
nabestaanden.
Vanuit de Goede Herderkerk zullen er maximaal 6 personen aanwezig zijn, te weten:
de predikant/pastor en/of de diaken, organist, 2 algemene medewerkers en de koster.
- 1,5 meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren.
Tussen jongeren onderling t/m 17 jaar is 1,5 meter afstand houden niet nodig.
- Een poster “Voorzorgsmaatregelen in onze kerk” is duidelijk zichtbaar bij de ingang.
- Binnenkomst bij ingang van de ontmoetingsruimte. Hier worden de bezoekers
ontvangen door een medewerker die verdere aanwijzingen zal geven.
- Bezoekers dienen bij binnenkomst hun handen te reinigen met handalcohol.
- Kapstokken worden niet gebruikt. Bezoekers dienen jassen en tassen mee te nemen
naar de stoel.
- Bezoekers worden door een medewerker vanuit de ontmoetingsruimte begeleid naar
een stoel in de kerkzaal. Tussen personen onderling dienen minimaal 3 stoelen
(1,5 meter) vrijgelaten te worden, met uitzondering van hen die behoren tot hetzelfde
huishouden. Deze kunnen plaats nemen op aan een gesloten stoelen.
- Na toewijzing van een stoel mag men niet gaan verzitten en er mogen geen stoelen
verzet worden.
- Het is niet toegestaan om te zingen, behoudens een vooraf geselecteerde groep van
maximaal 5 personen.
- Het is alleen boven bij het orgel toegestaan om een blaasinstrument te bespelen.
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Na de dienst dienen de bezoekers de kerkzaal te verlaten volgens aanwijzingen van de
medewerkers.
Er is een mogelijkheid tot ontmoeten en het nuttigen van koffie en/of thee in de
ontmoetingsruimte van het kerkgebouw voor gezelschappen tot maximaal 30
personen.

Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Ventilatie
Voor aanvang en na afloop van de viering dient de lucht ververst te worden via openstaande
deuren. Tijdens de uitvaartdienst worden de deuren gesloten.
De ventilatoren (warmte drukkers) in de kerkzaal moeten uitgeschakeld worden tijdens de
dienst.
Let op! Bij vertrek de zijdeuren op slot draaien i.v.m. het alarmsysteem.

2.10 Protocol Pastoraat
Regulier bezoekwerk door pastores, ouderlingen en contactpersonen.
Zie voor crisispastoraat PKN ‘Crisispastoraat in tijden van corona’.
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/crisispastoraat-in-tijden-van-corona
Risico
Praten; nabijheid van kwetsbare personen; fysiek contact.
Handelswijze
- Vooraf telefonisch contact maken om afweging te maken of een bezoek echt
noodzakelijk is.
- Gezondheidsvragen stellen m.b.t. corona. Bij twijfel, niet gaan!
- 1,5 meter afstand houden.
Voor ziekenzalving, waarbij de 1,5 meter richtlijn nagenoeg onmogelijk in acht
genomen kan worden, zie hiervoor onder het voorwoord “Liturgische handelingen
door predikant/voorganger”.
- Zoek een grote ruimte in huis, ga naar buiten, of spreek elders af.
- Na het openen van de voordeur eerst de bewoner voor laten gaan naar gespreksruimte.
- Volg de algemene richtlijnen van het RIVM.
- Het accepteren van aangeboden consumpties wordt afgeraden.
- Ziekenhuizen, verzorgingshuizen: aanwijzingen van die centra opvolgen.

Gebruiksplan voor de Goede Herderkerk – revisie 6

26

2.11 Protocol Catechese
Risico
Praten; nabijheid van kinderen; fysiek contact.
Beleid
-

Er wordt gewerkt met aanmeldingen voorafgaande aan de seizoenstart.
In- en uitgang bij deur van de ontmoetingsruimte.
Bij binnenkomst handen reinigen met handalcohol.
Een poster “Voorzorgsmaatregelen in onze kerk” is duidelijk zichtbaar bij de ingang.
Deelnemers kunnen gevraagd naar hun gezondheid. De medewerker kan besluiten
iemand niet toe te laten, als de indruk bestaat dat persoon snottert, hoest of proest.
Ouders/verzorgenden die kinderen komen brengen of halen dienen minimaal 1,5 meter
afstand te bewaren tot de medewerkers en de andere kinderen.
Tussen de kinderen onderling t/m 12 jaar is er geen verplichting om 1,5 meter afstand
tot elkaar te bewaren.
Tussen medewerkers onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
Afhankelijk van het aantal personen in de ruimte zorgdragen voor voldoende
ventilatie.
Medewerker zet vóór aanvang zoveel mogelijk de benodigde spullen klaar en richt de
zaal in.
Materialen en werkplek dienen bij gebruik door meerdere kinderen met regelmaat
schoon gemaakt te worden met water en zeep.
Na de bijeenkomst de gebruikte tafels desinfecteren. Middelen hiervoor beschikbaar in
de keuken.

Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Eén kind per keer en deze dient zelfstandig te gaan.
Ventilatie
Na afloop van de bijeenkomst dient de ruimte voldoende geventileerd te worden door de
ramen en deuren gedurende minimaal 15 minuten open te zetten.
Let op! Bij vertrek de (boven)ramen weer sluiten i.v.m. het alarmsysteem.
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2.12 Protocol Jeugdwerk (Kook- & knutselclub)
Risico
Praten; nabijheid van kinderen; fysiek contact.
Beleid
-

Er wordt gewerkt met aanmeldingen voorafgaande aan de seizoenstart.
In- en uitgang bij deur Lammerenhut of de ontmoetingsruimte.
Een poster “Voorzorgsmaatregelen in onze kerk” is duidelijk zichtbaar bij de ingang.
Bij binnenkomst handen reinigen met handalcohol.
Deelnemers kunnen gevraagd naar hun gezondheid. De medewerker kan besluiten
iemand niet toe te laten, als de indruk bestaat dat persoon snottert, hoest of proest.
Ouders/verzorgenden die kinderen komen brengen of halen dienen minimaal 1,5 meter
afstand te bewaren tot de medewerkers en de andere kinderen.
Tussen de jongeren onderling t/m 17 jaar is er geen verplichting om 1,5 meter afstand
tot elkaar te bewaren.
Tussen medewerkers onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
Tussen jongeren ouder dan 12 jaar en medewerkers moet 1,5 meter afstand bewaard te
worden.
Medewerker zet vóór aanvang zoveel mogelijk de benodigde spullen klaar en richt de
zaal in.
Materialen en werkplek dienen bij gebruik door meerdere kinderen met regelmaat
schoon gemaakt te worden met water en zeep.
Afhankelijk van het aantal personen in de ruimte zorgdragen voor voldoende
ventilatie.
Na de bijeenkomst de gebruikte tafels desinfecteren. Middelen hiervoor beschikbaar in
de keuken.

Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Eén kind per keer en deze dient zelfstandig te gaan.
Ventilatie
Na afloop van de bijeenkomst dient de ruimte voldoende geventileerd te worden door de
ramen en deuren gedurende minimaal 15 minuten open te zetten.
Let op! Bij vertrek de ramen weer sluiten i.v.m. het alarmsysteem.
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2.13 Protocol Holy Soup
Risico
Praten; nabijheid van personen; fysiek contact.
Beleid
-

Voor bijeenkomst moet men zich aanmelden.
In- en uitgang bij deur ontmoetingsruimte.
Een poster “Voorzorgsmaatregelen in onze kerk” is duidelijk zichtbaar bij de ingang.
Bij binnenkomst handen reinigen met handalcohol.
Deelnemers kunnen gevraagd naar hun gezondheid. De medewerker kan besluiten
iemand niet toe te laten, als de indruk bestaat dat persoon snottert, hoest of proest.
1,5 meter afstand houden tussen diegene die niet tot hetzelfde huishouden behoren.
Afhankelijk van het aantal personen in de ruimte zorgdragen voor voldoende
ventilatie.
Gebruikte pannen en servies schoonmaken.
Na de bijeenkomst de keukenbladen en gebruikte tafels desinfecteren. Middelen
hiervoor beschikbaar in de keuken.

Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Ventilatie
Na afloop van de bijeenkomst dient de ruimte voldoende geventileerd te worden door de
ramen en deuren gedurende minimaal 15 minuten open te zetten.
Let op! Bij vertrek de ramen weer sluiten i.v.m. het alarmsysteem.
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2.14 Protocol Open Kerk
Risico
Praten; nabijheid van personen; fysiek contact.
Moment
Woensdagmiddagen.
Beleid
-

-

Er wordt niet gewerkt met aanmeldingen vooraf.
Binnenkomst bij hoofdingang (dubbele deuren) aan zijde Asselsestraat.
Uitgang via zijdeur in oostgevel.
Een poster “Voorzorgsmaatregelen in onze kerk” is duidelijk zichtbaar bij de ingang.
Bij binnenkomst handen reinigen met handalcohol.
1,5 meter afstand houden voor diegene die niet tot het zelfde huishouden behoren.
Bezoekers kunnen gevraagd naar hun gezondheid. De medewerker kan besluiten
iemand niet toe te laten, als de indruk bestaat dat persoon snottert, hoest of proest.
Bezoeker wordt door medewerker begeleid naar een zitplaats.
De opstelling van de stoelen niet veranderen.
Er kunnen maximaal 50 personen tegelijkertijd in de kerkzaal zijn.
Mochten er bezoekers buiten moeten wachten, dan zullen reeds toegelaten bezoekers
in de kerkzaal gevraagd worden hun verblijf tot ca. 15 minuten te beperken.
Zingen is niet toegestaan.
Bij verlaten kerkzaal wordt bezoeker begeleid door een medewerker naar de uitgang.
Indien de bezoeker dit wenst, is hier de gelegenheid om een persoonlijk woord in het
gastenboek te schrijven. Het gastenboek ligt op de lessenaar bij de uitgang.
De medewerker desinfecteert de stoel.
Indien noodzakelijk wordt de lessenaar gedesinfecteerd.
Mocht een van de bezoekers gebruik moeten maken van het toilet, dan wordt deze
door een medewerker via de zijdeur in de westgevel naar de ontmoetingsruimte
begeleid.
Er is voor de bezoekers de mogelijkheid tot ontmoeting en koffiedrinken in de
ontmoetingsruimte. Bezoekers worden hier vanuit de kerkzaal, via de zijdeur in de
westgevel, naar toe begeleid door een medewerker. In de ontmoetingsruimte is een
medewerker aanwezig. Bezoekers dienen gebruik te maken van een zitplaats.
Er wordt gebruik gemaakt van wegwerp bekertjes.
In de ontmoetingsruimte kan de bezoeker vragen naar een “luisterend oor” met de
predikant of pastor in de predikantenkamer. De bezoeker wordt door de predikant of
pastor gehaald en verder begeleid.
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Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Ventilatie
De ventilatoren (warmte drukkers) in de kerkzaal moeten uitgeschakeld worden tijdens de
bijeenkomst.
Na afloop van de bijeenkomst dienen de ruimten voldoende geventileerd te worden door de
deuren en ramen gedurende minimaal 15 minuten open te zetten.

2.15 Protocol Inloopspreekuur op vrijdagmiddag
Risico
Praten; nabijheid van personen; fysiek contact.
Moment
Vrijdagmiddagen.
Beleid
-

Er wordt niet gewerkt met aanmeldingen vooraf.
In- en uitgang bij deur ontmoetingsruimte.
Een poster “Voorzorgsmaatregelen in onze kerk” is duidelijk zichtbaar bij de ingang.
Bij binnenkomst handen reinigen met handalcohol.
1,5 meter afstand houden voor diegene die niet tot het zelfde huishouden behoren.
Er kunnen maximaal 12 personen tegelijkertijd in de ontmoetingsruimte zijn.
Bezoekers kunnen gevraagd naar hun gezondheid. De medewerker kan besluiten
iemand niet toe te laten, als de indruk bestaat dat persoon snottert, hoest of proest.
Afhankelijk van het aantal personen in de ruimte zorgdragen voor voldoende
ventilatie.
Maak voor het nuttigen van koffie en thee gebruik van wegwerpbekers en cream- en
suikersticks. (Beschikbaar in de keuken).
Na de afsluiting de gebruikte tafels desinfecteren. Middelen hiervoor beschikbaar in de
keuken.

Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Ventilatie
Na afloop van de bijeenkomst dient de ruimte voldoende geventileerd te worden door de
ramen en deuren gedurende minimaal 15 minuten open te zetten.
Let op! Bij vertrek de ramen weer sluiten i.v.m. het alarmsysteem.
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2.16 Protocol Taallessen
Risico
Praten; nabijheid van personen; fysiek contact.
Moment
Vrijdagmiddagen, gelijktijdig met het inloopspreekuur.
Beleid
-

Er wordt niet gewerkt met aanmeldingen vooraf.
In- en uitgang bij deur ontmoetingsruimte.
Een poster “Voorzorgsmaatregelen in onze kerk” is duidelijk zichtbaar bij de ingang.
Bij binnenkomst handen reinigen met handalcohol.
1,5 meter afstand houden voor diegene die niet tot het zelfde huishouden behoren.
Bezoekers kunnen gevraagd naar hun gezondheid. De medewerker kan besluiten
iemand niet toe te laten, als de indruk bestaat dat persoon snottert, hoest of proest.
Afhankelijk aantal deelnemers deze verdelen over de ruimtes zaal 1&2, de achterzaal
en de consistoriekamer.
Afhankelijk van het aantal personen in de ruimte zorgdragen voor voldoende
ventilatie.
Maak voor het nuttigen van koffie en thee gebruik van wegwerpbekers en cream- en
suikersticks. (Beschikbaar in de keuken).
Na de afsluiting de gebruikte tafels desinfecteren. Middelen hiervoor beschikbaar in de
keuken.

Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Ventilatie
Na afloop van de bijeenkomst dient de ruimte voldoende geventileerd te worden door de
ramen en deuren gedurende minimaal 15 minuten open te zetten.
Let op! Bij vertrek de ramen weer sluiten i.v.m. het alarmsysteem.
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2.17 Protocol VDW-bijeenkomsten
Risico
Praten; kwetsbare personen; fysiek contact.
Moment
Maandelijks op woensdagmiddagen.
Algemeen
- Meld uw bijeenkomst aan bij Mels Huisman.
M: 06 – 10 52 33 59 of E: m.huisman19@kpnplanet.nl
Dit ter bewaking van de beschikbaarheid, het maximum aantal personen in het
kerkgebouw en de schoonmaak van de gebruikte ruimtes.
- De achterzaal is geschikt voor maximaal 24 personen, inclusief vrijwilligers en
spreker(s).
Voor bijeenkomsten met meer deelnemers dient de kerkzaal gebruikt te worden.
Beleid
-

Deelnemers dienen zich vooraf aan te melden.
In- en uitgang bij deur ontmoetingsruimte.
Een poster “Voorzorgsmaatregelen in onze kerk” is duidelijk zichtbaar bij de ingang.
Bij binnenkomst handen reinigen met handalcohol.
1,5 meter afstand houden voor diegene die niet tot het zelfde huishouden behoren.
Bezoekers kunnen gevraagd naar hun gezondheid. De medewerker kan besluiten
iemand niet toe te laten, als de indruk bestaat dat persoon snottert, hoest of proest.
Afhankelijk van het aantal personen in de ruimte zorgdragen voor voldoende
ventilatie.
Maak voor het nuttigen van koffie en thee gebruik van wegwerpbekers en cream- en
suikersticks. (Beschikbaar in de keuken).
Na de bijeenkomst de gebruikte tafels desinfecteren. Middelen hiervoor beschikbaar in
de keuken.

Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Ventilatie
Na afloop van de bijeenkomst dient de ruimte voldoende geventileerd te worden door de
ramen en deuren gedurende minimaal 15 minuten open te zetten.
De ventilatoren (warmte drukkers) in de kerkzaal moeten uitgeschakeld worden tijdens de
bijeenkomst.
Let op! Bij vertrek de ramen weer sluiten i.v.m. het alarmsysteem.
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2.18 Protocol Happy Hour – pending
Gezien het karakter van deze bijeenkomsten, ontmoeten, deze pas weer opstarten als
“1,5 meter” norm niet meer van toepassing is en de horeca weer volledig open mag.

2.19 Protocol Cantorij en koren
Risico
Zingen, praten; nabijheid van personen; fysiek contact.
Moment
Donderdagavond. (Cantorij)
Beleid
- De Cantorij of het koor mag uit maximaal 20 personen bestaan.
- Koorleden die ziek of verkouden zijn, lichte hoest of verhoging tot 38° C, dienen thuis
te blijven.
- Arriveer kort voordat de repetitie begint.
- In- en uitgang bij deur ontmoetingsruimte.
- Een poster “Voorzorgsmaatregelen in onze kerk” is duidelijk zichtbaar bij de ingang.
- Bij binnenkomst handen reinigen met handalcohol.
- 1,5 meter afstand houden voor diegene die niet tot het zelfde huishouden behoren.
- De maximale tijd dat met aanwezig mag zijn in de kerkzaal is 1 uur.
- De maximale beschikbare tijd voor zingen in dit uur bedraagt 40 minuten.
- De repetitietijd kan verlengd worden, mits er na 1 uur voldoende geventileerd wordt.
Dit betekent dat deuren zo tegen elkaar open gezet worden dat er gedurende minimaal
15 minuten een flinke luchtstroming of -circulatie door de ruimte ontstaat. Zorg ervoor
dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk
is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten.
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-

Kooropstelling.
Voor zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger, eventueel
niet achter elkaar maar in een zigzagformatie zodat de zangrichting vrij blijft.
Zie afbeelding als voorbeeld.

-

Desinfecteer voor en na gebruik de materialen (lessenaars, stoelen etc.).
Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem eigen materialen mee
terug naar huis.
Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Ventilatie
Na afloop van de repetitie dient de kerkzaal voldoende geventileerd te worden door
buitendeuren gedurende minimaal 15 minuten open te zetten.
De ventilatoren (warmte drukkers) in de kerkzaal moeten uitgeschakeld worden tijdens de
bijeenkomst.
Protocol Koornetwerk Nederland
Voor de volledige richtlijnen zie document “Protocol/aanvullende richtlijnen voor de
koorsector” van Koornetwerk Nederland. Bijlage 3.
(Zie tevens www.koornetwerk.nl)
De informatie in dit stuk wordt steeds aangepast op grond van nieuwe informatie van de
Rijksoverheid, daaronder liggend wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring.
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2.20 Protocol Vergaderingen
Risico
Praten; (kwetsbare) personen; fysiek contact.
Algemeen
- Meld uw vergaderingen aan bij Mels Huisman.
M: 06 – 10 52 33 59 of E: m.huisman19@kpnplanet.nl
Dit ter bewaking van de beschikbaarheid, het maximum aantal personen in het
kerkgebouw en de schoonmaak van de gebruikte ruimtes.
- Vergaderzaal 1&2 is geschikt tot maximaal 17 personen en de achterzaal tot maximaal
24 personen.
Voor vergaderingen met meer deelnemers, echter maximaal 100 personen, dient de
kerkzaal gebruikt te worden.
Let op! Gelijktijdig bij twee of meer vergaderingen/bijeenkomsten mogen er totaal
niet meer dan 100 deelnemers, exclusief medewerkers, in het gehele
kerkgebouw aanwezig zijn.
Beleid
- In- en uitgang bij deur ontmoetingsruimte.
- Deelnemers die ziek of verkouden zijn, lichte hoest of verhoging tot 38° C, dienen
thuis te blijven.
- Een poster “Voorzorgsmaatregelen in onze kerk” is duidelijk zichtbaar bij de ingang.
- Bij binnenkomst handen reinigen met handalcohol.
- 1,5 meter afstand houden voor diegene die niet tot het zelfde huishouden behoren.
- Afhankelijk van het aantal personen in de ruimte zorgdragen voor voldoende
ventilatie.
- Maak voor het nuttigen van koffie en thee gebruik van wegwerpbekers en cream- en
suikersticks. (Beschikbaar in de keuken).
- Na de vergadering de gebruikte tafels desinfecteren. Middelen hiervoor beschikbaar in
de keuken.
Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Ventilatie
Na afloop van de vergadering dient de ruimte voldoende geventileerd te worden door de
ramen en deuren open te zetten gedurende minimaal 15 minuten.
Let op! Bij vertrek de (boven)ramen weer sluiten i.v.m. het alarmsysteem.
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2.21 Protocol Movies that Matter
Risico
Praten; nabijheid van personen; fysiek contact.
Moment
Vrijdagavonden.
Beleid
-

Er wordt gewerkt met aanmeldingen vooraf bij wijkpredikant.
In- en uitgang bij deur ontmoetingsruimte.
Zowel voorstelling als na bespreking in de kerkzaal.
1,5 meter afstand houden voor diegene die niet tot het zelfde huishouden behoren.
Bij binnenkomst handen reinigen met handalcohol.
Een poster “Voorzorgsmaatregelen in onze kerk” is duidelijk zichtbaar bij de ingang.
Bezoekers worden daarop gewezen en gevraagd naar bevestiging van gezondheid. De
wijkpredikant kan besluiten iemand niet toe te laten, als de indruk bestaat dat persoon
snottert, hoest of proest.
Maak voor het nuttigen van koffie en thee gebruik van wegwerpbekers en cream- en
suikersticks. (Beschikbaar in de keuken).
Na de afsluiting de gebruikte stoelen desinfecteren. Middelen hiervoor beschikbaar in
de keuken.

Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Ventilatie
De ventilatoren (warmte drukkers) in de kerkzaal moeten uitgeschakeld worden tijdens de
bijeenkomst.
Na afloop van de bijeenkomst dient de ruimte voldoende geventileerd te worden door de
buitendeuren gedurende minimaal 15 minuten open te zetten.
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2.22 Protocol Diensten VENA
Algemeen
Preventief handelen is van groot belang om de verspreiding van het covid-19 virus te
voorkomen. Vertrekpunt ten aanzien van het preventief handelen zijn de huurrechtelijke
principes van ‘goed verhuurderschap’ en ‘goed huurderschap’. Zowel voor de Goede
Herderkerk als verhuurder en de Vereniging van Eritrese Nederlanders in Apeldoorn (VENA)
als huurder, geldt dat beide partijen adequate maatregelen dienen te nemen en elkaar daarvan
op de hoogte dienen te houden.
In dit kader verwachten wij dat VENA onderstaand protocol, opgesteld op basis van de
richtlijnen van de overheid – via het RIVM – en de PKN, voorgeschreven relevante
maatregelen volgt voor haar vieringen in ons kerkgebouw.
Melden bij medewerker
- Medewerkers dragen rode hesjes.
- Bij melding wordt minimaal 1,5 m afstand gehouden, in de eventuele rij en t.o.v. de
medewerker.
- De organisatie laat maximaal 30 mensen toe.
- Een medewerker zal de bezoekers bij binnenkomst turven. Zijn de 100 mensen
bereikt, dan zullen eventueel meerdere mensen niet toegelaten worden.
- De kinderen dienen bij het totaal aantal personen meegeteld te worden.
- Een poster “Voorzorgsmaatregelen in onze kerk” is duidelijk zichtbaar bij de ingang.
- Bezoekers worden daarop gewezen en gevraagd naar bevestiging van gezondheid.
- De medewerker kan besluiten iemand niet toe te laten, als de indruk bestaat dat
persoon snottert, hoest of proest.
- Kerkgangers dienen voor binnenkomst handen te reinigen met handalcohol.
- Kapstokken worden niet gebruikt. Bezoekers dienen jassen en tassen mee te nemen
naar de stoel.
- Medewerker verwijst bezoeker naar medewerker in de kerk die de plaats zal
aanwijzen.
Placering
- Medewerker wijst de plaats aan met in achtneming van minimaal 1,5 meter afstand
tussen personen die niet tot één huishouden behoren.
- Er zijn geen vaste plaatsen.
- Tussen personen onderling dienen minimaal 3 stoelen (1,5 meter) vrijgelaten te
worden, met uitzondering van hen die behoren tot hetzelfde huishouden. Deze kunnen
plaats nemen op aaneengesloten stoelen.
- Bezoekers volgen de aanwijzingen van de medewerkers op.
- Stoelen mogen niet verzet worden.
- Als je eenmaal zit mag je niet meer van plaats veranderen.
In/uitgang
- Ingang bij ontmoetingsruimte.
- Inlopen van de kerkzaal gebeurt op aanwijzing medewerker.
- Kruisend personenverkeer is niet toegestaan.
- Uitgang middels hoofdingang (dubbele deuren aan zijde Asselsestraat) en zijdeur
oostgevel.
- Verlaten van de kerkzaal gebeurt op aanwijzing medewerker.
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Zingen
Er mag niet gezongen worden door de gemeente. Een groepje van voorzangers telt maximaal
5 personen en stellen zich minimaal 1,5 meter uit elkaar op in zigzagformatie.
Ontmoeting
Na afloop is er geen gelegenheid tot ontmoeting en voor het drinken van koffie of thee.
Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Ventilatie
Voor aanvang en na afloop van de viering dient de lucht ververst te worden via openstaande
deuren. Tijdens de viering worden de deuren gesloten.
De ventilatoren (warmte drukkers) in de kerkzaal moeten uitgeschakeld worden tijdens de
dienst.
Let op! Bij vertrek de zijdeuren op slot draaien i.v.m. het alarmsysteem.
Kinderkring/oppas
- Medewerker kinderkring/oppas zet vóór aanvang van de dienst de benodigde spullen
klaar en richt de zaal in.
- Alleen dienst hebbende medewerkers van de kinderkring/oppas hebben toegang tot de
zaal.
- De ouder/verzorger draagt zijn kind(eren) bij de deur van de zaal over aan de
medewerker kinderkring/oppas met inachtneming van minimaal 1,5 m afstand tussen
medewerkers kinderkring/oppas en ouders of verzorgers.
Tussen medewerkers en kinderen gelden geen voorschriften betreffende de minimale
onderling aan te houden afstand.
- Tussen de kinderen onderling (t/m 12 jaar) hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te
worden.
- Afhankelijk van het aantal personen in de ruimte zorgdragen voor voldoende
ventilatie.
- Medewerkers kinderkring draaien het programma.
- De ontmoetingsruimte mag niet gebruikt worden als extra (tweede) ruimte.
Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Aanvullend voor de KND: één kind per keer en deze dient zelfstandig te gaan.
Ventilatie
Na afloop van de dienst dient de ruimte voldoende geventileerd te worden door de ramen en
deuren gedurende minimaal 15 minuten open te zetten.
Let op! Bij vertrek de ramen weer sluiten i.v.m. het alarmsysteem.
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2.23 Protocol Muzieklessen
Algemeen
Preventief handelen is van groot belang om de verspreiding van het covid-19 virus te
voorkomen. Vertrekpunt ten aanzien van het preventief handelen zijn de huurrechtelijke
principes van ‘goed verhuurderschap’ en ‘goed huurderschap’. Zowel voor ons, de Goede
Herderkerk, als verhuurder en Roloff Kratzsch (muziekleraar) als huurder geldt dat beide
partijen adequate maatregelen dienen te nemen en elkaar daarvan op de hoogte zouden dienen
te houden.
In dit kader verwachten wij dat de docent onderstaand protocol, opgesteld op basis van de
richtlijnen van de overheid – via het RIVM – en de Zangpedagogen, voorgeschreven
relevante maatregelen volgt voor zijn lessen in de Lammerenhut of het kerkgebouw.
Tijdens de les gelden daarom de volgende standaard adviezen
conform het NVZ-protocol privé zanglessen
-

-

-

Houd minimaal 1,5 meter (maar liever meer) afstand, of plaats een scherm.
Zorg voor voldoende ventilatie in de leskamer. Hoe meer frisse lucht hoe beter.
Mocht je ondanks dat je niet verkouden bent toch onverhoopt moeten hoesten, kuchen
of niezen, doe dat dan in de elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die meteen weg.
Laat leerlingen bij binnenkomst meteen eerst de handen wassen. Gebruik papieren
handdoekjes, en sluit daarmee ook de kraan. Was zelf ook regelmatig, 20 seconden
lang, je handen. Tussen de leerlingen door, voor- en na eten, als je je mond/neus/ogen
hebt aangeraakt, voor je naar buiten gaat en weer thuiskomt.
Vermijd gebruik van de wachtkamer en zorg bij wisseling van leerlingen voor veilige
looproutes of extra tijd tussen de lessen in.
Reinig regelmatig de kranen, deurkrukken en lichtschakelaars.
Vergeet ook niet andere oppervlaktes die regelmatig aangeraakt worden, zoals tafels,
stoelen, de piano, iPad, keyboard, muziekinstrumenten en eventueel zang-tools die
door de leerlingen gebruikt worden. Het beste is dat de leerling zo weinig mogelijk
aanraakt.
Doe geen oefeningen waarbij mogelijk kleine speekseldeeltjes door de lucht kunnen
vliegen of veel aerosolen door de lucht zullen gaan. Dit zolang nog niet helemaal
duidelijk is wat de impact hiervan is.

Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Ventilatie
Na afloop van de vergadering dient de ruimte voldoende geventileerd te worden door de
ramen en deuren open te zetten gedurende minimaal 15 minuten.
Let op! Bij vertrek de ramen en deuren weer sluiten i.v.m. het alarmsysteem.
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2.24 Protocol Commerciële verhuur
Dit betreft bijvoorbeeld:
- Concerten
- Vergaderingen
Beschikbare ruimten
o Lammerenhut
o Zaal 1&2
o Achterzaal
o Kerkzaal

(Tot naderbericht niet toegestaan)

- beperkt in mogelijkheden
- maximaal 17 personen *
- maximaal 24 personen *
- begane grond 50 en 70 personen *
gaanderij 18 tot 22 personen *
(totaal 68 tot 92 personen)

*) Het maximaal toelaatbare aantal personen is afhankelijk van de aard van de populatie en
gewenste inrichting van de ruimte. Dit zal voor iedere aanvraag met de vertegenwoordiger
van de huurder worden besproken. Het maximum aantal personen is 100 exclusief
de medewerkers van de Goede Herderkerk.
Voor toezeggingen aan huurders moet minimaal bekend zijn:
- Wat wil men organiseren? (Bijv. vergadering, concert etc.)
- Wensen t.a.v. inrichting?
- Tijdsblok?
- Hoeveel personen worden verwacht?
- Populatie van de groep? (t/m 18 jaar; > 18 jaar; risicogroep 70+)
- Aantal medewerkers vanuit de organisatie?
- Gewenste ondersteuning door medewerkers van de kerk?
- Wil men wel/geen consumpties gebruiken?
Toezeggingen zullen altijd onder voorbehoud zijn van de op dat moment geldende wettelijke
voorschriften en de richtlijnen van zowel het RIVM als de PKN.
De wijkraad van kerkrentmeesters zal, indien noodzakelijk geacht in overleg met het
moderamen, een besluiten wat wel en geaccepteerd kan worden.
Toiletgebruik
Toegestaan. Alleen indien noodzakelijk.
Er is staat handalcohol buiten het toilet, zodat wie het toilet verlaat de handen reinigen kan.
Ventilatie
Na afloop van de bijeenkomst dient de ruimte voldoende geventileerd te worden door de
ramen en deuren gedurende minimaal 15 minuten open te zetten.
Let op! Bij vertrek de (boven)ramen weer sluiten i.v.m. het alarmsysteem.
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3. Bijlagen
•
•
•
•

Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

Schoonmaak protocol OSB
Poster “Voorzorgsmaatregel in onze kerk”
Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector
Register van doorgevoerde wijzigingen in protocollen
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Bijlage 1
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Bijlage 2

Voorzorgsmaatregelen in onze kerk
Goede Herderkerk

1,5 meter afstand houden tussen personen die niet tot één
huishouden behoren.
Tussen jongeren onderling t/m 17 jaar is 1,5 meter afstand houden niet nodig.

Mensen die ziek of verkouden zijn,
lichte hoest of verhoging tot 38° C,
verzoeken wij dringend om thuis te blijven, samen met de anderen uit uw
huishouden.

Wij schudden geen handen.

Bij binnenkomst handen reinigen.

Hoest en nies in de binnenzijde van de elleboog.

Wij mogen niet zingen.

HOUD MOED
Gebruiksplan voor de Goede Herderkerk – revisie 6
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Bijlage 3

Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector
Update 9 juli 2020.

Algemene richtlijnen
•

•

Volg steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn: houd in het dagelijkse
verkeer 1,5 meter afstand tot elkaar, was de handen vaak en goed, schud geen handen,
hoest of nies in de elleboog, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf thuis bij een
vermoeden van corona- gerelateerde gezondheidsklachten.
De informatie in dit stuk wordt steeds aangepast op grond van nieuwe informatie van
de Rijksoverheid, daaronder liggend wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring.
Verifieer ook altijd de Noodverordening van de Veiligheidsregio waar men samen
komt, omdat deze specifieke bepalingen kan bevatten over wat wel of niet mag. Dit
geldt ook voor aanwijzingen en richtlijnen van lokale overheden.

Afstand, ventilatie, registratie
•
•

Een gezondheidscheck is vereist.
Afstand: Voor zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger,
eventueel niet achter elkaar maar in een zigzagformatie zodat de zangrichting vrij
blijft. Zie dit plaatje*.
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•

Ventilatie: Essentieel voor het beperken van de concentratie aerosolen is goede ventilatie,
met instroom van verse lucht en afvoer van oude lucht naar buiten, of naar een andere
ruimte. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor
dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Bij
twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel
advies in te winnen.
Zie voor meer informatie het advies RIVM d.d. 30-06-2020.

•

Registratie: Leg een presentielijst aan van aanwezige zangers en andere aanwezigen.
Dit vergemakkelijkt eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

•

Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen in groepsverband is (nog) niet toegestaan.

Gebruik van de repetitieruimte
(Zie ook onder Afstand, ventilatie, registratie)
•

•

•
•
•

•

De richtlijnen in het protocol van de verhuurder voor het gebruik van een
repetitieruimte zijn leidend. Stel in het geval een organisatie een eigen gebouw of
ruimte beheert zelf richtlijnen op, in overeenstemming met richtlijnen voor beheer van
(culturele) gebouwen.
Maak, in afstemming daarmee, een plan voor het gebruik van de ruimte, looproutes bij
binnen komen en verlaten van de locatie, stallen van fietsen, gebruik van toiletten en
andere logistieke zaken.
Verdeel de ruimte in zones of markeer individuele plaatsen met een sticker op de
vloer, maak daarvan een plattegrond en gebruik deze als logistiek routeplan.
Lucht de ruimte regelmatig (ventilatoren aan, ramen/deuren open).
Arriveer kort voordat de repetitie begint, houd geen gemeenschappelijke pauze (splits
de groep zo mogelijk op), neem eigen drinken mee, ga na afloop van een repetitie
direct naar huis.
Maak afspraken dat alleen actieve leden aanwezig zijn. Eventueel halen en brengen
gebeurt buiten het gebouw.

Hygiëne repetitieruimte
•
•
•
•
•
•

•

Volg de hygiëne-aanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de ruimte
gelden.
Maak een rooster met taakverdeling voor het gereedmaken en schoon achterlaten van
de ruimte. Doe dit dus niet spontaan of collectief!
Neem zelf schoonmaakmiddelen mee, waaronder desinfecterende gel, of stem dit af
met de verhuurder.
Desinfecteer voor en na gebruik de materialen (lessenaars, stoelen
muziekinstrumenten, geluidsapparatuur et cetera).
Beperk het aanraken van deuren en deurklinken; wijs één of twee personen daarvoor
aan.
Beperk het gebruik van muziekinstrumenten, geluidsversterkingsapparatuur en
dergelijke tot de direct betrokkenen; gebruik alleen apparatuur en materialen die
noodzakelijk zijn.
Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem eigen materialen mee
terug naar huis of zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker.
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Coördinatie en organisatie
•
•
•

•

•
•

Zorg als vereniging voor een veilige gang van zaken, vanaf het vertrek uit huis van
leden, tot hun thuiskomst.
Zorg dat alle leden op de hoogte zijn van deze richtlijnen. Stuur deze toe, geef deze
telefonisch door en vermeld ze in de ledenomgeving van de eigen website.
Wijs een of meer personen aan die toezien op naleving van alle voorwaarden, en
aanspreekpunt is voor de gebouweigenaar, de overheid, koor-/orkestleden, en andere
betrokkenen; deel aan alle leden mee wie waarvoor aanspreekbaar is.
Stuur 24 uur één kort voor een repetitie een e-mailbericht naar de leden met in acht te
nemen richtlijnen bij het samen komen. Herinner er daarbij aan dat iemand die
mogelijke corona- gerelateerde ziekteverschijnselen heeft (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts boven 38 graden) niet naar de repetitie
mag komen. Hetzelfde geldt als een huisgenoot dergelijke klachten heeft. Adviseer
hen zich te laten testen op mogelijke corona-infectie.
• Vraag leden als er alternatieven zijn geen gebruik te maken van openbaar vervoer.
Heb aandacht voor personen met een hoger risico, in het bijzonder senioren (= boven
70 jaar), diabetici en personen met hartproblemen, luchtwegklachten of overgewicht.
Zorg voor voldoende toezicht op naleving van het protocol en de aanvullende
richtlijnen.

Uitvoeringen met publiek
Uitvoeringen met publiek zijn toegestaan.
•

•

In binnenruimten
- Maximaal 100 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen, met inachtneming van 1,5
meter.
- Geen maximum bij vaste zitplaatsen,1,5 meter afstand, een reservering en een
gezondheidscheck* vooraf.
- Daarnaast gelden de voorwaarden van de verhuurder van de concertruimte over
ruimtegebruik, afspraken rond hygiëne-maatregelen etcetera.
In buitenruimten (i.e. samenscholingen en/of gecoördineerde groepsactiviteiten)
- Maximaal 250 bezoekers, met inachtneming van 1,5 meter afstand.
- Geen maximum bij vaste zitplaatsen, 1,5 meter afstand, een reservering en een
gezondheidscheck.

* De gezondheidcheck (ook wel checkgesprek genoemd) is onderdeel van de richtlijnen van
het RIVM bij klantcontact in contactberoepen.
Meer informatie via https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen
Wees creatief en doe het samen!
•

Denk creatief na over alternatieven, zoals:
- repeteren in deelgroepen (stemgroepen, orkestgroepen);
- digitaal repeteren, of een combinatie van fysiek en digitaal;
- buiten repeteren/concerteren in plaats van binnen;
- tijdelijk een kleiner koor, of afzonderlijke deelkoren/ensembles; - streaming van een
concert in plaats van live-uitvoering;
- concertante uitvoering in plaats van theatrale uitvoering.
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•
•

•

Gebruik het gezonde verstand, handel maatgericht.
Onderzoek de mogelijkheid van een grotere repetitieruimte. Bijvoorbeeld:
kerkgebouwen, sportaccommodaties, gemeentelijke gebouwen, leegstaande theaters et
cetera. Vraag daarbij eventueel hulp van de lokale overheid en andere lokale
instanties/ondersteuners. Controleer wel of daar een effectieve ventilatie aanwezig is indien
men de ruimte niet kan luchten via open deuren of ramen.
Probeer als koor samen tot een beslissing te komen over wel/niet herstarten en in welke
vorm. Betrek daar uiteraard ook de professionals bij. Respecteer dat er binnen het koor
verschillen kunnen bestaan in opvattingen en houd daar ruimte voor.
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Bijlage 4
Register van doorgevoerde wijzigingen in protocollen.
Rev. Aspect/
W/N Toelichting
Protocol
(Revisies 1 en 2 waren concept documenten).
4
Risicomatrix
W Bij Open Kerk, Cantorij en het Oosterhuiskoor
mogelijkheid tot ontmoeten opgenomen.
4
Open Kerk
W Mogelijkheid tot ontmoeten opgenomen.
4
Cantorij en koren
W “Houd geen gezamenlijke pauzes” laten vervallen.
5
Avondmaal
W Tekst onder “Vorm A – In de kerk” gewijzigd.
5
Cantorij en het
W Naam protocol gewijzigd in “Cantorij en koren”.
Oosterhuiskoor
5
Cantorij en koren
W Opgenomen beperking t.a.v. aantal koorleden, maximale
tijdsblokken en aanvullende instructie betreffende extra
ventileren.
5
Bijlage 4
N
Register van doorgevoerde wijzigingen in protocollen.
6
Veiligheidsinschatting
W Niet noodzakelijke bijeenkomsten en activiteiten worden
voorlopig opgeschort.
6
Voorwoord
W Gebruik mondkapjes opgenomen.
6
Reguliere kerkdiensten
W Uitgangen gewijzigd.
6
Avondmaal
W Opzet viering gewijzigd.
6
Diensten VENA
W Maximaal 30 bezoekers toegestaan.

W = Wijziging

N = Nieuw
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