Gebruiksplan ZDA
Oasis in Coronatijd
Versie: 1.0
Datum: 15 juli 2020

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals
gepubliceerd door het RIVM en Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in
Nederland.
Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.
Versie 1.0 15 juli 2020

Doel en functie van dit gebruiksplan
Doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er
een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als gemeente willen we daarin onze
verantwoordelijkheid nemen;
● bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken
van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
Functies van dit gebruiksplan
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures voor het
gebruik van het kerkgebouw tijdens de samenkomsten;
2. We beschrijven de reiniging, ontsmettingsprocedure en ventilatie.
3. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van
samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
4. Op basis van dit plan worden alle betrokkenen binnen en buiten onze
gemeente geïnformeerd; per brief, email bericht of WhatsApp.
5. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw
aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de
veiligheidsregio.
Fasering
● Vanaf 1 september 2020 zullen de kerkdiensten aangepast worden
georganiseerd. We gebruiken deze periode als oefenperiode waarin we
evalueren en bijstellen;
● Op de eerste en derde zaterdag van de maand worden kerkdiensten
georganiseerd.
Algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het
kader van onze doelstelling:
● anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde
huishouden behoren;
● elkaar begroeten met een glimlach, elleboog of wuiven naar elkaar toe
● mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven,
samen met anderen uit hun huishouden;
● de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing
en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het
RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
● op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren
en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan
regelmatig actualiseren.
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Gebruik van het kerkgebouw
Dienst op een zaterdag
Aanvangstijd voor de eredienst
De eredienst begint om 11.00. Bezoekers worden verzocht tussen 10.30 en 11:00 de
kerkzaal binnen te gaan.
Gebruik en plaatsing in de kerkzaal
De kerkzaal heeft verplaatsbare geschakelde stoelen. Beschikbare stoelen zijn duidelijk
aangegeven evenals de looproutes.
Capaciteit in een anderhalve meter-situatie
De kerkzaal is zodanig ingericht dat bezoekers met een tussenruimte van anderhalve
meter achter elkaar zitten en 1,5 meter van elkaar. Wanneer bezoekers tot hetzelfde
huishouden behoren, mogen zij naast elkaar zitten.
De maximale capaciteit van de kerkzaal is in de anderhalve meter situatie is 60
zitplaatsen. Zie schema
Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit

Ruimte
Kerkzaal +
Consistorie
Kinderzaal
Keuken

Normaal gebruik
104 zitplaatsen
6 zitplaatsen
15 zitplaatsen

Gebruik per 1 september
60 zitplaatsen
Begeleider en spreker
6 zitplaatsen
Gesloten

3

Concrete uitwerking
De volgende keuzes zijn gemaakt.
Gerelateerd aan het gebouw
Routing
De routing naar de zitplaatsen wordt aangegeven door het Covid team die op de
daarvoor aangewezen plek zal staan.
Binnenkomst van kerk en kerkzaal
● De hoofdingang is geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren
hoeven aan te raken.
● Er vindt een gezondheidscheck plaats tijdens de registratie via eventbrite
● Desinfecterende hand gel/ desinfectans staan gereed.
● Garderobe is niet in gebruik.
● Na binnenkomst, gelijk de looproute naar de kerkzaal volgen
● Het Covid team wijst de bezoekers hoe zij moeten lopen om op hun plaats te
komen.
Verlaten van de kerk
● Na de dienst geeft het Covid team aan hoe de bezoekers de kerkruimte dienen
te verlaten waarbij iedereen nogmaals wordt verzocht om niet binnen of buiten
met elkaar te blijven praten.

Garderobe
Garderobe is niet in gebruik. De bezoekers leggen hun jassen naast zich op de vrije
stoelen.
Toiletgebruik
Het toilet minimaal gebruiken. Volg het protocol voor toilet gebruik strikt op (zie
bijlage).
Reinigen en ventileren
Na de dienst zorgt het Covid team ervoor dat de kerk op de essentiële punten worden
schoongemaakt. Ventilatie vindt voor, tijdens en na de dienst plaats.
Zang en muziek
Er wordt alleen door het praise team gezongen. Er is geen samenzang. Er mag wel
geneuried worden.
Collecteren
Gemeenteleden worden vriendelijk gevraagd om per overschrijving de collecte te
voldoen. Bij de uitgang zal een kist staan waar eventueel contant geld kan worden
gegeven.
Eten, drinken en ontmoeting
Er is geen eten en drinken na de dienst. De keuken is gesloten
Kinder Sabbatschool en Sabbatschool
Er is voorlopig geen fysieke Sabbatschool nog voor de volwassenen als voor de
kinderen. Deze vinden via Zoom plaats.
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Kwetsbare mensen
Alle kwetsbare gemeenteleden wordt gevraagd om zoveel mogelijk via livestream de
diensten te volgen. Mochten zij komen naar de dienst zal er voor aparte zitplaatsen
worden gezorgd.
Techniek
De muziek commissie reinigt voor en na de dienst het apparatuur, de microfoons,
headsets etc..
Muzikanten
Voorlopig zullen alleen een pianist en bassist begeleiden.
Schema:
Wanneer
09:45

10:00
10:30
11:00
12:15

13:15

Wat
Deuren en ramen openen.
ventileren
Deurklinken reiniging
Techniek aanwezig (eigen schema)
Schoonmaak spullen klaarzetten
en/ of controleren
Inloop
Begeleiden naar zitplaatsen
Aanvang dienst
Deuren staan open
Einde dienst
ventileren
Reinigen: stoelen, kansel,
deurklinken, toiletten, lichtknopen.
Reinigen mengtafel, microfoons,
laptop, camera ‘s
Sluiten gebouw

Wie
Covid Team
CVT
Muziek cie.

CVT
Eredienst cie.
CVT
CVT

Muziek cie.
Iedereen
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