Gebruiksplan Herv. Gem. Oude Kerk Naaldwijk
versie 23 november 2020

Inleiding
In de kerkenraadsvergadering van maart is besloten om de Oude Kerk te sluiten voor alle ac viteiten.
Inmiddels worden de maatregelen worden de maatregelen aangepast aan de ontwikkelingen van het
virus en daarom is in de kerkenraadsvergadering van 16 juni besloten dat er een werkgroep wordt
samengesteld, die helpt meedenken bij het maken van een gebruiksplan. Deze werkgroep bestaat uit
Elibert Hoogkamer(college van kerkrentmeesters), Arie van Spronsen (college van kerkrentmeesters),
Dineke van Hoeven (Diaconie) en Caroline Koenen (scriba kerkenraad). De kerkenraad neemt de
uiteindelijke beslissingen.
De taak van de werkgroep is het opstellen en evalueren van een gebruiksplan voor de Oude Kerk. De
eerste versie van dit plan wordt voorgelegd aan en besproken met de kerkenraad, maar het plan
moet een levend document worden, dat steeds aangepast is aan de geldende voorschri en van het
RIVM en het voortschrijdend inzicht in de prak jk. De actualisa e wordt gedelegeerd aan de
werkgroep. Het aangepaste plan wordt direct met de kerkenraad gedeeld.

Uitgangspunten bij de opstelling van dit plan zijn:
1. Het coronavirus niet verspreiden;
2. Het gemeenteleven gaande houden;
3. Verstandig omgaan met de richtlijnen van het RIVM.
Dit document gee een algemeen kader weer waarbinnen gewerkt moet worden en werkwijzen en
randvoorwaarden voor de ac viteiten die plaatsvinden in de Oude Kerk. Dit plan wordt gedeeld met
de Ontmoe ngskerk omdat we gezamenlijke ac viteiten organiseren.

Algemene hygiënemaatregelen
De onderstaande maatregelen zullen opgehangen worden bij alle ingangen van het gebouw, gemaild
worden aan de organisatoren van vergaderingen en bijeenkomsten en bekendgemaakt worden op
onze website h p://www.oudekerk-naaldwijk.nl/. Aan de organisatoren wordt gevraagd de
maatregelen te verspreiden onder de deelnemers.
•

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of
verhoging;

•

Hoest en/of nies in de binnenkant van de elleboog;
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•

Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi dit daarna weg;

•

Desinfecteer uw handen bij binnenkomst;

•

Houd 1,5 meter steeds afstand, zowel bij binnenkomst als jdens de bijeenkomst;

•

Het dragen van een mondkapje wordt dringend verzocht voor iedereen van 13 jaar en ouder.
Op de zitplaats mag het af. Een uitzondering wordt gemaakt voor predikanten op het
liturgisch centrum, de lector en de zangers, sprekers die een voordracht o.i.d. houden.

•

Kinderen tot 12 jaar hoeven geen afstand te houden; jongeren 13 - 18 jaar hoeven onderling
geen afstand te houden, maar wel tot volwassenen;

•

Schud geen handen;

•

Beperk het toiletgebruik;

•

Schaalcollecte bij de uitgang van de kerk.

Erediensten
Algemeen
Kerkgangers zijn weer welkom. Helaas kunnen we niet zo gastvrij zijn als we graag zouden willen. Er
kunnen maximaal 30 personen bij een dienst aanwezig zijn. Dit onder voorbehoud van de geldende
regels. Het aanmelden in de Oude kerk kan door een e-mail te sturen naar
aanmelden@oudekerk-naaldwijk.nl of telefonisch via Arie van Spronsen: 06-24622335 of naar
Dineke van Hoeven: tel. 0174-237522 of 06-51436712. Opgeven kan tot vrijdagmorgen 12.00 uur.
Dit wordt ook vermeld in Vrije Ruimte en op de website.
Verder informa e hierover wordt per dienst gepubliceerd op de website van de Oude Kerk.
In de Ontmoe ngskerk gaat het als volg;
We maken gebruik van een cketsysteem om de aanwezigen te registreren. Via een knop op de
homepagina van de website kan men zich opgeven voor het deelnemen aan de dienst in de
Ontmoe ngskerk tot zaterdagmiddag 18.00 uur. De ckets hoeven niet geprint te worden. Voor
kinderen kan een reservering worden gedaan voor kinderoppas of kinderkring. Vermeld de lee ijden
van de kinderen achter de naam. Aanmelden voor kinderoppas en kinderkring kan tot vrijdagochtend
12.00 uur. Men kan zich ook telefonisch opgeven bij Monique van der Zijden: 06 1037 8128. Helaas is
het niet meer mogelijk om na de dienst ko e te blijven drinken. Hoe men zich kan aanmelden wordt
in elke week in Bijeen vermeld.
Voor avonddiensten hoe men zich niet van tevoren aan te melden. Wel wordt de aanwezigheid
geregistreerd. Bij binnenkomst worden naam en telefoonnummer genoteerd door de dienstdoende
diaken.
Alleen voor uitvaartdiensten maken we een uitzondering en zijn 100 genodigden welkom. De familie
en/of uitvaartbegeleiding stelt een lijst op van de aanwezigen en overhandigt deze aan de koster.
Voor naaste familie worden vooraan plaatsen gereserveerd. De andere bezoekers wordt een plaats
gewezen door de koster. Alle aanwezigen dienen zich aan de algemene hygiënemaatregelen te
houden.
Gang van zaken
We vragen de kerkgangers om op de site het protocol voor de bijeenkomst en de algemene
hygiënemaatregelen te lezen, zodat niet alle informa e bij de deur uitgelegd hoe te worden. De
kerk hee één hoofdingang. Deze wordt gebruikt als entree. De gastvrouwen, de ouderling van
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dienst, de diaken van dienst, de kerkrentmeester van dienst en de koster zijn aanwezig om de
kerkgangers te begeleiden. Wij verzoeken u vriendelijk hun aanwijzingen te volgen. We proberen
opstoppingen te voorkomen.

Predikant is een contactberoep
De predikant valt onder de regeling van mensen die een contactberoep hebben. Dat betekent dat zij,
als hun beroep daarom vraagt, mogen afwijken van de 1,5 meterregel.
Dopen mag, bijvoorbeeld, daarom zoals gebruikelijk worden uitgevoerd op afgesproken jden. Ook in
andere situa es kan van de regel worden afgeweken. Dit is ter beoordeling van de predikant zelf.
Protocol bijeenkomst
1. De kerkgangers hebben zich aangemeld voor de eredienst;
2. Voorafgaand aan de dienst ligt de presen elijst van de te verwachten aanwezigen klaar;
3. De kerkgangers zijn vanaf 9.45 uur welkom in de kerk;
4. Wij verzoeken u om een mondkapje te dragen bij binnenkomst;
5. Bij de ingang moet iedereen de handen desinfecteren;
6. De dames van ontvangst ontvangen de kerkgangers, vragen naar hun gezondheid;
7. Vervolgens tekenen de dames van ontvangst de presen elijst af;
8. De kerkgangers kunnen zich alvast opgeven voor de komende 2 kerkdiensten, middels de
presen elijst bij de dames van ontvangst;
9. De kerkgangers pakken de liturgie van de tafel;
10. De ouderling van dienst, de diaken van dienst, kerkrentmeester en de koster begeleiden de
kerkgangers naar hun zitplaats, welke toegewezen worden;
11. De eerste rij linksvoor is bestemd voor de ouderling, diaken en kerkrentmeester van dienst;
12. De eerste rij rechtsvoor is bestemd voor eventuele muzikanten/ voorzangers;
13. De plaatsen worden van vooraf opgevuld, van binnen naar buiten;
14. Tussen de mensen die niet van één huishouding zijn, laten we 2 stoelen leeg;
15. Bezoekers nemen hun jassen mee in de kerkzaal;
16. Tijdens de dienst kan er voorlopig geen samenzang zijn. Wel kan er weer een gezamenlijk
Onze Vader klinken. Wel is er de mogelijkheid om voorzangers in te ze en. Andere vormen
van muziek kunnen alleen binnen de geldende regels van het RIVM.
17. Er wordt geen gebruik gemaakt van het middenpad;
18. Er is een schaalcollecte bij de uitgang, welke is bestemd voor diaconie als kerkrentmeesters.
Speciale collectedoelen worden jdens de dienst bekend gemaakt;
19. Kinderen die vanuit de kerk naar de kinderkring zijn gegaan kunnen eventueel wel
terugkomen voor de zegen. De jeugdkerk die direct naar de Herberg gaan keren niet terug.
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20. Na a oop van de dienst gaat u naar de uitgang op aanwijzingen van de gastvrouwen en
koster. Nu in omgekeerde volgorde, de achterste rijen eerst;
21. Nu wordt er gebruik gemaakt van de 2 zij-uitgangen, zodat een doorstroom vlo er verloopt;
22. Helaas is ko edrinken na a oop voorlopig nog geen op e;
23. We verzoeken kerkgangers direct na a oop naar buiten te lopen en eventueel met elkaar te
praten op het Wilhelminplein. Omdat er veel behoe e is aan contact onderzoeken we
alterna even.
Reinigingsplan
De stoelen zullen na elke dienst afgenomen moeten worden.

De Herberg
Algemeen
De Herberg wordt alleen gebruikt voor vergaderingen. Het is niet mogelijk om onaangekondigd te
vergaderen in de Herberg. Er wordt rekening gehouden met de 1 ½ meter richtlijnen van het RIVM.
Bij grotere groepen maken we gebruik van de kerkzaal. Denk hierbij aan bijeenkomsten van
Bezinning-Beleving-Verdieping en gespreksgroepen.
De regel is dat groepen binnen in de Herberg niet groter mogen zijn dan 10 personen. Dit alles geldt
alleen voor de eigen leden, mits de algemene regels worden gehandhaafd en de aanwezigen worden
geregistreerd.
Protocol per vergadering:
1. Deelnemers van de vergadering betreden het gebouw maximaal 5 minuten voor aanvang van
de vergadering;
2. De voorzi er van de vergadering ontvangt de deelnemers, vraagt naar hun gezondheid en
gee een toelich ng op de spelregels;
3. Bij de ingang moet iedereen de handen desinfecteren;
4. Bezoekers nemen hun jassen en tassen mee in de zaal;
5. Voorafgaand aan de vergadering kan iedereen zelf ko e of thee halen bij de keuken;
6. Er wordt gebruik gemaakt van kartonnen bekertjes, deze dienen de bezoekers zelf weg te
gooien.
7. Tijdens en na de vergadering worden geen consump es uitgereikt;
8. In overleg met de voorzi er kan de vergadering verlaten worden;
9. We verzoeken deelnemers direct naar huis te gaan.

Reinigingsplan
Direct na a oop van de vergadering of de volgende ochtend wordt de gebruikte zaal gedesinfecteerd.
De keuken wordt dagelijks aan het einde van de avond gereinigd, de sanitaire voorzieningen dagelijks.
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Protocol om na te vragen
De triage staat voorop die al jd nagevraagd moet worden.
Bij de ingang van de kerk en/ of de Herberg.
Ook gebruiken bij de telefonisch aanmelding voor aanwezigheid van een kerkdienst.
Stel al jd de volgende vragen:
•

Hee u één of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen:
Neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?

•

Hee u de afgelopen 24 uur Covid-19 symptomen gehad?

•

Hee u huisgenoten/ gezinsleden met koorts en/ of benauwdheidsklachten?

•

Is er bij uzelf of een huisgenoot/ gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Protocol om op te hangen
Wees alert!
•

Wees eerlijk over de gestelde vragen over Covid-19;

•

Wij verzoeken u om een mondkapje te dragen bij binnenkomst;

•

Reinig uw handen bij binnenkomst;

•

Volg de aanwijzingen op van hen die aanwijzingen geven;

•

Neem uw eigen spullen (jas e.d.) mee naar uw zitplaats;

•

Op uw zitplaats mag u het mondkapje afnemen;
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•

Toiletgebruik alleen in hoge nood;

•

Uitsluitend bezoekers uit hetzelfde huishouden/ gezin mogen bij elkaar zi en;

•

Niet (mee)zingen;

•

Graag bij het verlaten van uw zitplaats het mondkapje weer op te doen.
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