Informatie Reserveren kerkdiensten Brugkerk ?
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Waddinxveen 22 juni 2020
Zusters en broeders,
Vooruitlopend op de verwachte verruiming van het aantal bezoekers in de kerkdiensten is door
een paar broeders van de kerkenraad hard gewerkt om een duidelijk en deugdelijk
reserverinssysteem hiervoor op te zetten. Dat systeem is al operationeel, echter u kunt pas vanaf
1 juli uw deelname aan de diensten aangeven. Het is alleen te gebruiken als u via de computer /
laptop kunt werken. Voor die gemeenteleden waar het voor hun niet mogelijk is verzoeken we
met uw sectieouderling kontakt op te nemen en aan hem aan te geven welke diensten in de
komende tijd wilt deelnemen. Hij zal dan voor aanmelding en registratie zorgdragen, en u de
bevestiging van deelname doorgeven.
Diensten in juli,
Registeren kerkdiensten vanaf 1 juli
Wij zijn dankbaar dat het vanuit de overheid het mogelijk weer wordt toegestaan om met 100
mensen samen te komen. Hierbij is het verplicht om de bezoekers te registreren. Er is gekozen
om hiervoor een registratiesysteem in te richten, waarmee u één keer per drie diensten mag
reserveren.
Door op onderstaande link te klikken kunt u reserveren voor een kerkdienst.

https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=88b5d31685cec5babb535d27b41bc0ee
Uitleg:
-

-

Bewaar deze link in uw favorieten, om komende maanden ook nog diensten te kunnen
reserveren.
Om te reserveren gaat u naar de juiste datum en klikt u op het gewenste tijdstip, daarna
kun u het reserveringsformulier invullen en verzenden.
Het aantal nog beschikbare plaatsten kunt u achter de tijdsperiode zien.
U ontvangt een e-mail met de bevestiging (let op deze kan in de spambox terechtkomen).
Om iedereen de mogelijkheid te bieden de kerkdiensten weer te bezoeken, vragen wij u
om maximaal 1 keer per 3 diensten aan te melden (2x met het halve gezin mag ook)
Er is helaas nog geen crèche, dus het uitgangspunt is dat er alleen kinderen mee komen
die de hele dienst aanwezig zijn.
Voor richtlijnen verwijzen wij naar onderstaande samenvatting gebruiksplan Brugkerk ten
tijde van corona.
Voor bijzondere diensten, zoals doopdiensten, kan aan de scriba worden doorgegeven
hoeveel mensen er van buitenaf worden verwacht (met naam en achternaam). Deze
plekken zullen door de beheerders worden gereserveerd in het systeem.
Het is niet mogelijk om op de (zon)dag zelf nog te reserveren.
Voor vragen kunt u mailen naar a.pijl@hgpknwaddinxveen.nl

De telefoonnummers van uw sectieouderling staan zoals bekend in het fotoboek van onze wijk.
A. de Kwaadsteniet, scriba
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Protocol bij kerkdiensten in De Brugkerk (versie 16 juni 2020)
Aantal bezoekers
De kerkdiensten in juni 2020 mogen door maximaal 30 mensen worden bijgewoond. De diensten
vanaf juli 2020 mogen maximaal door 100 mensen worden bezocht. Er is geen oppas of crèche.
Conform protocol van de PKN tellen ‘medewerkers’ niet mee bij het maximale aantal. De definitie
van medewerkers is als volgt: predikant, ouderling van dienst, organist, koster, enkele technici
(voor online kerkdiensten) en enkele musici, en de coördinatoren.
Dienst bezoeken
•
•

Gedurende de maand juni zullen 25 personen per dienst door de wijkouderlingen worden
uitgenodigd. Hierbij is het van belang dat een bevestiging van deelname (inclusief aantal
huisgenoten) gegeven zal worden.
Per 1 juli mogen er vermoedelijk 100 bezoekers in de kerk komen, Hierbij is het verplicht om
de bezoekers te registreren. Er is gekozen om hiervoor een registratiesysteem in te richten.
Voor de link en meer informatie verwijzen wij naar het hiervoor beschrevene over het
registeren van de kerkdiensten. Indien u niet beschikt over internet en toch de kerkdienst wilt
bezoeken, vragen wij u contact op te nemen met uw wijkouderling.
Bij binnenkomst:

•
•

•
•
•
•
•

Bij binnenkomst in de kerk staat ontsmettingsmiddel klaar om uw handen te ontsmetten.
Het gebruik van de toiletten wordt zoveel als mogelijk beperkt, bij eventueel toiletbezoek
kunt u gebruik maken van papieren doekjes, hygiënedoekjes en ontsmettingsmiddel, voor de
deurklink en de toiletbril. Alleen één toilet bij de
grote zaal in Het anker kan eventueel worden gebruikt tijdens de dienst.
Tot 1 juli wordt gebruik gemaakt van de hoofdingang. Vanaf 1 juli maken we gebruik van drie
ingangen: de hoofdingang en de twee zij ingangen. Men gaat zoveel mogelijk zitten in het
vak bij de ingang waar men binnenkomt.
De deuren van alle ingangen staan open, zodat u geen deurklinken hoeft aan te raken.
Mochten er meerdere mensen tegelijk bij een ingang zijn om naar binnen te gaan, bewaar
dan 1,5 meter afstand.
Uw jas en spullen neemt u mee naar uw plaats; de garderobe is gesloten.
Bij elke ingang wordt u begroet door een coördinator, één van de dienstdoende ambtsdragers
(in ambtskleding). Deze coördinator vraagt u naar uw gezondheid en wijst een zitplaats toe,
waarbij de kerk van voor naar achter gevuld wordt.
Gebruik van het kerkgebouw en looproutes

•
•
•
•

Banken waar niet plaats genomen mag worden zijn afgezet.
Per bank die gebruikt mag worden zijn de 0,5 meter zitplaatsen weergegeven. Huisgenoten
mogen bij elkaar zitten. Tussen de gemeenteleden moet 1,5 meter, dus drie plaatsen, leeg
blijven.
De kerk wordt van voor naar achter gevuld.
De ruimtes die in gebruik zijn, zoals het kerkgebouw, worden goed geventileerd tijdens en na
gebruik. De deuren bij de ingangen blijven tijdens de dienst open staan.
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Tijdens de kerkdienst
•

•

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk, omdat dit een grote bron van besmetting
lijkt te zijn. Conform het protocol van koornetwerk Nederland kunnen 2 of 3 voorzangers in
de dienst voorzingen mits er een afstand van minimaal 3 meter wordt aangehouden. De
voorzangers zullen met de rug naar de gemeente zingen.
Wat betreft de collecte: het gebruik van collectezakken is helaas niet mogelijk (vanwege het
doorgeven en de smalle opening). We vragen u zoveel als mogelijk gebruik te maken van de
Church-app. Aan de uitgang wordt een collectemand- of schaal geplaatst.
Na de kerkdienst

•
•

•
•

We maken gebruik van de drie uitgangen, waarbij u via dezelfde uitgang de kerk verlaat als
waar u binnenkwam.
Het verlaten van de kerk zal als volgt plaatsvinden: Elk vak neemt de eigen uitgang. Als
eerste de personen die het dichtst bij de uitgang zitten, daarna bank voor bank vanaf de
uitgang tot het midden van de kerkzaal. Blijf op 1,5 meter afstand van elkaar. Let hierbij op
de aanwijzingen van de coördinator.
Het is helaas nog niet mogelijk elkaar na de kerkdienst te ontmoeten en/of gezamenlijk koffie
te drinken.
Houd bij het vertrekken na de dienst om het kerkgebouw ook rekening met de 1,5 meter
afstand.
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