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Samenvatting gebruiksplan
De overheid heeft de corona-restricties versoepeld. Vanaf 6 juni 2021 gaan we weer beginnen om een
eredienst te houden in de Jeruzalemkerk. Het gaat vooralsnog om een groep mensen (tot maximaal 60)
dat de dienst mag bezoeken. De diensten blijven ook te volgen via YouTube, we informeren u daar
steeds over.
Tijdens alle diensten hebben we te maken met de geldende regels van het RIVM: Als u grieperig bent,
verkouden bent of keelpijn hebt, kom u niet. Toegang is alleen op vooraanmelding en we houden 1,5m
afstand tot elkaar in lopen en zitten en dragen een mondkapje tijdens het lopen. En verder vraagt het
discipline, anders gaat het ons niet lukken.
Daarom gelden met ingang van zondag 6 juni de volgende regels:
–
Kom op tijd! De kerkdeur is van 9:30 tot 10.00 uur open.
–
Meld u bij aankomst bij de gastheer/vrouw bij de deur en volg de instructies op van de
gastheer/vrouw in de kerkzaal bij het plaatsnemen en bij het vertrekken. Ze zijn herkenbaar aan
rode hesjes.
–
De garderobe wordt niet gebruikt.
–
Houd u aan de aangegeven routering en verdere aanwijzingen.
–
Neem plaats waar dat is aangegeven. Houdt 3 vrije zitplaatsen tussen huishoudens.
–
Blijf vooraf én na afloop niet kletsen in de kerkzaal, in het gangpad én buiten de kerk.
–
Als er Kindernevendienst is gaan de kinderen op de voorste rij zitten. Na het kindermoment
vertrekken zij naar de KND ruimte.
–
Als er crèche is, worden kinderen voorafgaand aan de dienst via de zijingang aan de oostzijde bij de
crèche gebracht, waar ze ook na afloop weer buitenom worden afgehaald. Ouders gaan daarna via
de centrale vooringang de kerkzaal in.
–
Er is weer beperkt mogelijkheid tot samenzang. Niet perse ingetogen maar ook weer niet uit volle
borst. Volg de aanwijzingen van de voorganger en/of de ouderling van dienst.
–
De collecte is alleen digitaal (Chrch-app, infomail of website)
–
Er is geen koffiedrinken na de dienst. Blijf ook niet napraten op het plein, ga direct naar huis. De
maximale groepsgrootte buiten is 4 personen.
–
Geen handen schudden.
–
WC-gebruik alleen bij hoge nood.
–
Houd 1,5m afstand.
–
Doop en zegening met handoplegging kan plaatsvinden binnen de 1,5 meter en met fysiek contact
op basis van het feit dat predikant als contactberoep is aangemerkt.
In het algemeen: bedenk goed of u komt. Het coronavirus is niet weg en kan ook in de Jeruzalemkerk
aanwezig zijn. Vanuit de kerkenraad raden we ouderen en kwetsbaren die niet gevaccineerd zijn af naar
de kerk te komen. Het is uw eigen keuze, maar gebruik uw gezond verstand en neem uw eigen
verantwoordelijkheid hierin. Bedenk dat de diensten online toegankelijk zijn en blijven. We streven
ernaar om de integrale streaming van diensten met beeld en geluid zo snel mogelijk te optimaliseren.
Zoals u merkt zijn dit veel afspraken en instructies. We zullen de regels regelmatig evalueren en bekijken
op effectiviteit en uitvoerbaarheid. Ook houden we de richtlijnen van het RIVM en de vertaling daarvan
door de PKN/PKA in de gaten. Het is helaas niet anders, we zijn hieraan gehouden en vragen uw begrip.

De kerkenraad
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Veelgestelde vragen
Mag ik de kerkdienst bezoeken als ik licht verkouden ben?
Tijdens alle diensten hebben we te maken met de geldende regels van het RIVM: als u grieperig bent,
verkouden bent of keelpijn hebt, komt u niet.
Waarom is het zo belangrijk dat ik op tijd in de kerk ben?
Het kost iets meer tijd om iedereen naar een plek te begeleiden. Ook de livestream om de dienst online
te volgen start om 10:00 uur. Na 10:00 uur kunt u niet meer naar binnen.
Via welke ingang kan ik de kerk in?
De kerkzaal kan alleen via de toegang op het plein worden bereikt. De zij-ingangen worden uitsluitend
gebruikt voor crèche en kindernevendienst. → Beide hebben hun eigen ingang en ook een eigen beleid.
Via welke uitgang verlaat ik de kerk weer?
De kerkzaal wordt verlaten door de deuren naar het kerkplein. Het ophalen van de kinderen in de
crèche of kindernevendienst gebeurt buitenom via de zij-ingangen.
Mag ik tijdens de dienst gebruikmaken van de toiletten?
De toiletten worden bij voorkeur niet gebruikt. Indien echt nodig, is het toilet uiteraard beschikbaar.
Voorafgaand en na afloop worden de toiletten gereinigd. Op de toiletten hangen instructies wat van u
verwacht wordt bij gebruik van het toilet.
Aan wie kan ik vragen stellen?
Tijdens de dienst zijn er vrijwilligers aanwezig. Zij zijn herkenbaar aan de rode hesjes. Overige vragen
kunnen gesteld worden aan Maarten Sijpestein, Ronald den Uijl en Peter Verheij.
Waar kan ik mijn jas ophangen?
De garderobe kan niet worden gebruikt. De jas wordt meegenomen naar de plaats waar u gaat zitten.
Waarom wordt er niet of beperkt gezongen tijdens de dienst?
Het RIVM heeft het vermoeden dat zingen een grote bron van besmetting is. Er zijn op dit moment nog
verschillende onderzoeken. Tot die tijd nemen wij het advies van de PKN en het RIVM over.
Mogen we elkaar ontmoeten en koffiedrinken na de dienst eventueel op het plein voor de kerk?
Het is helaas niet toegestaan om gezamenlijk koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Ook niet op het
plein voor de kerk.
Waarom worden er niet meerdere kerkdiensten gehouden op zondag?
Vooralsnog beperken we ons ook nu tot wekelijks 1 eigen dienst op de gebruikelijke tijd. We evalueren
steeds en passen waar nodig de frequentie aan. Bij die evaluatie bekijken we niet alleen hoe de dienst in
het kerkgebouw is verlopen en of er voldoende bemensing is. We nemen ook in ogenschouw hoe de
beleving is van de leden die niet aanwezig zijn en de dienst op afstand volgen of op een andere manier
betrokken zijn.
Met wie mag je bij elkaar in de kerk zitten?
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten; Onder een huishouden verstaat het RIVM echtgenoten,
geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op
één adres wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet één huishouden.
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Waar mag ik zitten?
U mag alleen zitten op de aangewezen plaatsen. Zorg ervoor dat u op tijd bent en bij het binnenlopen
houdt 1.5 m. afstand wanneer iemand nog zijn zitplaats aan het zoeken is. Geef elkaar de ruimte
hiervoor.
Hoeveel ruimte moet er worden gehouden tussen de huishoudens?
Er worden 3 zitplaatsen vrijgehouden tussen verschillende huishoudens.
Er zijn dan steeds 3 opties per bank:
1 meerpersoonshuishouden (3/4/5/6 personen)
1 tweepersoonshuishouden met 1 eenpersoonshuishouden
1 eenpersoonshuishoudens
Waarom registreren we vooraf maar tot 90% van de maximale capaciteit?
We willen een gastvrije gemeente blijven en op deze manier blijft het mogelijk om onverwachte gasten
te verwelkomen.
Wordt het Heilig Avondmaal ook in de kerk gevierd?
De viering van het Heilig Avondmaal passen we steeds aan aan de mogelijkheden en regelgeving, U
wordt daar steeds via de infomail over geïnformeerd.
Mag er gedoopt en gezegend worden?
Het is vastgesteld dat een predikant een contactberoep heeft en daarom is er ruimte om te dopen en
zegening.
Wie mogen er naar de dienst komen?
Iedereen mag naar de dienst komen op voorwaarde dat u niet verkouden, grieperig bent of keelpijn
heeft. Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle andere die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij
aan de kerkdienst deelnemen.
Hoe gaat het met de collecte?
Er zal alleen gecollecteerd worden via de CHRCH app, via de link in de infomail en op de website.
Hoe gaat het bij binnenkomst van de kerk?
Bij aankomst moet u zich melden bij de begeleider, herkenbaar aan het rode hesje, zodat we op de
registratielijst kunnen aangeven dat u aanwezig bent. (Volgens de richtlijnen van het RIVM moeten wij
weten wie er daadwerkelijk in de kerk is geweest). Bij binnenkomst zult u uw handen moeten
desinfecteren en volgt u de aanwijzingen op van de vrijwilligers
Wordt er weer gestreamd tijdens de dienst?
Bij zogenaamde ‘hybride diensten’ wordt gestreamd via YouTube. Wanneer er geen bezoekers in de
kerk aanwezig mogen zijn kiezen we er voor om via Zoom te streamen.
Hoe gaat het met de lectoren?
De lectoren worden nader geïnformeerd.
Is de voordeur rolstoeltoegankelijk?
Meldt u bij de deurdienst dan helpen we u via de zij-ingang binnen.

3

