Richtlijn erediensten GKV Appingedam
In deze richtlijn kunt u lezen welke regels de kerkenraad voorlopig heeft afgesproken om op een
veilige manier erediensten te kunnen houden in onze kerk. Het blijft erg wennen en we bidden of het
gauw weer ‘normaal’ mag worden.
Omdat we nog niet weten hoeveel gemeenteleden daadwerkelijk gebruik willen maken van de
mogelijkheid om naar de kerk te komen, is afgesproken dat voor de eerste twee zondagen in
september verschillende wijken worden uitgenodigd. Op deze manier voorkomen we dat er teveel
mensen op de eredienst afkomen. We hopen op uw begrip.

Voor de ochtenddienst (9:30) van zondag 6 september zijn wijk 1 & 2 van harte welkom.
Voor de ochtenddienst (9:30) van zondag 13 september zijn wijk 3 & 4 van harte welkom.
Alle erediensten zijn uiteraard in beeld en geluid ook online te volgen via
www.kerkdienstmeebeleven.nu
De kerkenraad zal in de kerkenraadsvergadering van 16 september 2020 besluiten nemen over het
verdere uitnodigingsbeleid van de erediensten. Houdt onze website daarom goed in de gaten!

Algemene richtlijnen RIVM
(zie voor de meest actuele informatie: www.RIVM.nl):

Maatregelen om verspreiding te voorkomen






Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Ben je ziek?
Als je één of meer klachten hebt die passen bij een infectie met COVID-19 kun je getest
worden.
 Milde klachten: Verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
hoest, verhoging of als je plotseling niet goed meer ruikt of proeft. Laat je testen en
blijf thuis tot de uitslag bekend is. Kijk op Rijksoverheid.nl hoe je een afspraak voor
een test maakt.


Ernstige klachten: Benauwdheid en/of koorts (boven de 38 graden) of als je je
steeds zieker voelt. Bel dan direct de huisarts of de huisartsenpost.

Ben je 70 jaar of ouder of heb je een kwetsbare gezondheid?
 Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis
te blijven.
Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte
 Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.
 Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.
 Werk zoveel mogelijk thuis.
 Mijd de spits.

Richtlijnen Kerk Dijkstraat 73 – GKV Appingedam
Deze richtlijn is een samenvatting van een uitgebreider en gedetailleerder protocol dat is opgesteld.
We hopen dat het een makkelijk leesbaar document is geworden. Het uitgebreide protocol dat is
opgesteld ligt ter inzage in de keuken van MFC Kabzeël en kunt u terugvinden op onze website:
www.gkvappingedam.nl
Om ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen door elkaar lopen, zijn er een aantal gemeenteleden
die als steward optreden voor, tijdens en na de dienst(en). Deze mensen zullen herkenbaar aanwezig
zijn. Volg aanwijzingen alstublieft zoveel mogelijk op. Heeft u klachten zoals hierboven beschreven
kom dan niet naar de kerk. Uit praktische overwegingen zullen in principe alleen de ingang(en) op
het kerkplein open zijn, dus niet de ingang van Kabzeel.
Houdt op het kerkplein en in de kerk ten allen tijde 1,5 meter afstand van andere kerkleden. Deze
regels gelden natuurlijk ook op de parkeerplaats buiten het terrein van de kerk.

Ingang/garderobe
De stewards zullen u opvangen bij de ingang. Het kan zijn dat u daar nogmaals wordt gevraagd of u
ook klachten heeft. Ook zal er een presentielijst bijgehouden worden, zodat wanneer zich er
onverhoopt een besmetting met het coronavirus voordoet, bron- en contactonderzoek kan worden
gedaan. Deze gegevens worden tenminste 2 weken bewaard en zullen daarna z.s.m. worden
vernietigd, waarbij uw privacy uiteraard zoveel als mogelijk wordt gewaarborgd.
Om onnodige looproutes te vermijden, is de garderobe niet beschikbaar. U dient uw jassen en tassen
dus mee te nemen in de kerkzaal.

Crèche/kleuterclub/kidsclub/zalen pastorie
Voorlopig heeft de kerkenraad besloten dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de crèche en
de zalen van de pastorie voor kinderwerk tijdens de diensten. Ook dit is om onnodige looproutes te
voorkomen. Wellicht dat er op een later moment verruiming komt en deze mogelijkheid wel
beschikbaar komt.

Kerkzaal
De kerkzaal wordt zo ingericht dat er maximaal 100 mensen kunnen plaatsnemen (ook al zouden er
meer mensen in de kerk mogen zijn van de overheid, ons gebouw laat niet toe dat er meer mensen
in kunnen vanwege de 1,5 meter-maatregel). Het is de bedoeling dat de gezinnen zoveel mogelijk in
de banken plaatsnemen. In het middenvak zullen een beperkt aantal stoelen staan. Verder zal er bij
voldoende opkomst gebruik gemaakt moeten worden van de galerij. Volg ook hier zoveel mogelijk de
aanwijzingen op van de steward in de kerk.

Kerkdienst
De erediensten zullen plaatsvinden zoals u reeds heeft kunnen volgen via internet. Dat betekent dat
er liederen ten gehore worden gebracht, waarbij ofwel de organist speelt, ofwel de muziekgroep
begeleidt. Er zal slechts worden gezongen door enkele zangeressen/zangers op het podium. Het is
dus uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u als gemeente meezingt. Deze maatregel blijft geldig, totdat
de kerkenraad een ander besluit neemt en u hierover informeert. De kerkenraad kan zich voorstellen
dat u of jij je niet comfortabel voelt over het zingen van de muziekgroep uit angst voor verspreiding
van het coronavirus. U bent dan natuurlijk vrij om (nog) niet naar de kerk te komen, of achterin de
kerkzaal, of in de ontmoetingsruimte plaats te nemen. Verder is het zo dat de kerkzaal alleen op
natuurlijke manier geventileerd kan worden door deuren tegen elkaar open te zetten. Dit valt in de
praktijk tegen. Er is dus in de kerkzaal geen goede ventilatie. Dit zou ook een reden voor u/jou
kunnen zijn om nog niet naar de kerk te komen. Ook hiervoor heeft de kerkenraad begrip. De
ontmoetingsruimte kan wel apart worden geventileerd/afgezogen, dus daar zou u ook plaats mogen
nemen, maar er is slechts beperkt ruimte.

Ook zal de ouderling van dienst geen hand geven aan de predikant. Doop en Heilig Avondmaal zal
aangepast moeten worden gevierd, waarbij u over de precieze invulling apart bericht zult ontvangen.

Collecte
Er zal tijdens de diensten niet gecollecteerd worden met behulp van de doorgeefzakken. U kunt
gebruik maken van de digitale mogelijkheden (bijvoorbeeld Tikkie), of uw geld deponeren in een
schaal in de ontmoetingsruimte na de dienst. Uiteraard kunt u ook op een later moment uw gaven
overmaken op de rekening van de Diaconie.

Toiletgang
Probeer toiletgang in de kerk zoveel mogelijk te vermijden. Ga dus vóór dat u naar de kerk gaat, thuis
naar het toilet. Dit om onnodig heen en weer te lopen te voorkomen. Wanneer u in de kerkzaal bent
en u moet toch naar het toilet, dan moet de uitgang voor in de kerkzaal worden gebruikt en kunt u
het invalidentoilet gebruiken. Er zullen schoonmaakmiddelen aanwezig zijn, zodat, wanneer u dat
wenst, zelf het toilet tevoren kunt reinigen. De andere toiletten zijn voorlopig tijdens erediensten
niet beschikbaar.

Na de dienst
De kerkenraad heeft besloten dat er voorlopig geen koffie gedronken wordt na de dienst. Dat
betekent dat als u de zegen heeft ontvangen de steward(s) u rustig uit het gebouw begeleiden. Zorg
ervoor dat er geen opstopping in de kerkzaal, ontmoetingsruimte of op het kerkplein ontstaat. Loop
dus zoveel mogelijk door naar buiten het kerkplein en zorg dat de 1,5 meter-regel wordt
gehandhaafd.

Tot zover de (voorlopige) richtlijnen. Wanneer de richtlijnen wijzigen zult u niet iedere keer zo’n
uitgebreid document ontvangen, maar de communicatie zal via Contact en onze website verlopen.
Heeft u vragen over de richtlijnen, dan kunt u altijd contact opnemen met uw wijkouderling of
wijkdiaken.
We hopen ondanks de fysieke afstand toch langzaam weer bij elkaar te kunnen komen om fijne en
gezegende erediensten te beleven.

De kerkenraad van GKV Appingedam.

