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1.

Inleiding en doelstelling

De commissie Fysieke Kerkdiensten Bethlehemkerk heeft een gebruiksplan opgesteld, waarin wordt
beschreven hoe we met Zorgvuldigheid, Kwaliteit, Verantwoordelijkheid en in achtneming van ieders
gezondheid weer als gemeente kunnen samenkomen in kerkdiensten en andere bijeenkomsten.
Uitgangspunten zijn het samen vieren, elkaar ontmoeten en elkaar ruimte geven en respecteren. Vanaf
startzondag 13 september 2020 zullen de diensten fysiek weer plaatsvinden en zullen ze tot nader order ook
nog online aangeboden worden.
In de Bethlehemkerk zullen de richtlijnen van Rijksoverheid/RIVM en PKN worden gevolgd. Al naar gelang de
situatie en de gezondheidsrisico’s zal de kerkenraad in overleg met Cie FKB overgaan op beperkende of
verruimende maatregelen. De Cie FKB adviseert aan de kerkenraad omtrent de maatregelen en zal met
regelmaat de diensten en het gebruiksplan evalueren.
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Vanaf 13 september 2020 starten de kerkdiensten met een maximum van 100 kerkgangers (exclusief
medewerkers) in het gebouw.
Alle diensten, vergaderingen en bijeenkomsten worden vooraf aangemeld, geregistreerd en geagendeerd
bij de koster.
Naast dat er weer kerkgangers aanwezig mogen zijn, zullen de diensten ook online worden aangeboden.
De kerkbezoekers moeten zich vooraf per kerkdienst aanmelden via de app Eventix.
In het gehele kerkgebouw zijn looproutes bepaald en is er zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer.
Bij binnenkomst zullen gastheren/dames iedereen bij binnenkomst welkom heten en navraag doen op
Covid-19 klachten. Kerkbezoekers worden naar hun plek gewezen door de coördinatoren.
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Opstart kerkdiensten

Algemene afspraken

Via de Eventix-App kan iedereen zich aanmelden voor een kerkdienst. Alleen bij bevestiging en
goedkeuring van de aanmelding kan men de gekozen kerkdienst bezoeken.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
Mensen die ziek of verkouden worden dringend verzocht om thuis te blijven, samen met anderen uit hun
huishouden.
Tot nader orde is er na de dienst geen ontmoetingsmoment en koffie drinken na afloop.
Wie naar de kerk komt wordt gevraagd:
o Voor vertrek naar de kerk de handen thuis te wassen;
o Bij binnenkomst van het kerkgebouw de controlevragen oprecht te beantwoorden;
o In de voorhal de handen te desinfecteren;
o Gedurende het verblijf in de kerk 1,5 m afstand tot anderen te bewaren;
o De looproutes te volgen;
o De aanwijzingen van de gastheren en dames en coördinatoren op te volgen;
o Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken;
o Niet te zingen in de kerk (mee neuriën met gesloten lippen mag);
o Bij calamiteiten de instructie van de daartoe aangewezen medewerker te volgen.

