Versie 10: dd 25 september 2021

Maatregelen ivm. corona voor kerkcentrum Goede Rede, dd. 25 september 2021
Document historie
v01 26 mei 2020:
- de BHC is samengekomen om te bespreken hoe Goede Rede geschikt gemaakt kan worden om
aan de anderhalve meter-eisen te voldoen. Hierbij zijn de landelijke richtlijnen van PKN en RK als
basis gebruikt.
- de BHC is met een voorstel gekomen dat als uitgangspunt dient. Onderstaand de procedures,
protocollen en aanpassingen aan het gebouw. De beide eigenaren staan achter de genomen
maatregelen.
v02 11 aug 2020: de maatregelen zijn aangepast n.a.v. versoepeling van de maatregelen per 01 juli.
v03 24 aug 2020: de wijziging betreft een update van enkele maatregelen.
v04 07 sep 2020: betreft het toevoegen van de ontheffing van de 1,5m maatregel bij oa. doop en
zegenen.
v05 14 okt 2020:
bij In het kort:
- koren moet zijn koorzang;
- geen koffie moet zijn: geen koffie en ontmoeting;
- verwijderd: bij voorkeur buiten
bij 1. Planning:
- toegevoegd bij max aantal zitplaatsen: ivm. de 1,5m regel;
- per 30 aug hervatting fysieke vieringen;
- per 11 okt max aantal bezoekers verlaagd naar 30.
bij 2. Protocol:
- toegevoegd: bij binnenkomst controle op aanmelden en stellen gezondheidsvragen;
- toegevoegd: dragen van mond/neus-masker; wordt dringend geadviseerd, maar is niet verplicht;
het advies geldt voor bezoekers en ambtsdragers. Bij voorkeur continue dragen, maar zeker bij
verplaatsing voor, tijdens of na de dienst.
- verwijderd: basis regels in Engelse taal; is niet beschikbaar en vooralsnog niet nodig.
- toegevoegd bij RK communie: zij die meewerken aan voorbereiden en uitreiken vooraf hun
handen desinfecteren of (wegwerp) handschoenen dragen; hosti dopen in wijn, niet uit beker
drinken; daarna handen desinfecteren. Bij uitreiken kan gebruik worden gemaakt van een
(kuch)scherm.
- Bij 4. Toegang:
- verwijderd zinnen na communicatie; dezelfde info staat in 2. Protocol.
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v06 29 okt 2020:
- toegevoegd; 5. Maatregelen voor vergaderingen en bijeenkomsten, anders dan kerkdiensten en
vieringen
- consumpties
v07 24 nov 2020:
- toegevoegd: minimale tijd ná en tussen diensten om te luchten
- toegevoegd: mondkapjes plicht per 01 december 2020
- verwijderd: hfst “in het kort” en pt 1 planning, aangepast aan actualiteit
- toegevoegd: 1. Verantwoordelijkheden
- toegevoegd: bij gelijktijdige diensten in kerkzaal en kapel, zijdeur in Torensteeg gebruiken voor
betreden en verlaten van de kapel.
v08 dd 14 jan 2021
Bij 2 Samenvatting toegevoegd: aantal bezoekers… op 1,5 m
N.a.v. de landelijke lock down per 15 december 2020 en de verlenging van de lock down per 12
januari 2021 en daarin aangekondigde verscherpte maatregelen:
- per 15 december 2020 geen fysieke kerkdiensten
- per 14 januari 2021 geen koorzang bij opnamen en live streamen van digitale diensten
- toegevoegd: bij Protocol: voor fysieke diensten met max aantal bezoekers
- gewijzigd: bij aanmelden voor een fysieke dienst worden naam, tel nr en/of emailadres
geregistreerd tbv. max aantal bezoekers en bron- en contactonderzoek
- verwijderd: bij Protocol: Tijdens diensten…………….onder de 8 jaar. Niet van toepassing
- gewijzigd: bij Inrichting gebouw: uitgang Redewaard ipv. uitgang Schoolwerf
v09 dd. 21 juni 2021
- meerdere wijzigingen n.a.v. versoepeling van de maatregelen volgens stap 1 t/m 4 van de Covidroutekaart van zowel Overheid als PKN/RK per 05 en 26 juni 2021.
v10 dd. 25 september 2021
- meerdere wijzigingen n.a.v. versoepeling van de maatregelen van zowel Overheid als PKN/RK
per 25 september 2021. Oa. vervallen van 1.5m maatregel en geen controle bij binnenkomst op
corona-pas/QR-code of negatieve coronatest.
==============================================================
1. VERANTWOORDELIJKHEDEN
-

de BHC is verantwoordelijk voor het opstellen, uptodate houden, verspreiden en
uitleggen/toelichten van het protocol, zowel voor de eigen kerkgenootschappen (PKN en RK),
als huurders.
de kerkgenootschappen en huurders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en het
handhaven van het protocol.

2. SAMENVATTING







1,5m vervallen.
afstand bewaren wordt, waar mogelijk, aanbevolen.
geen max aantal bezoekers.
handdesinfectie bij binnenkomst.
gezondheidscheck vervallen.
geen controle op corona-pas/QR-code of resultaat negatieve coronatest.
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vergaderingen zijn toegestaan zonder max aantal personen, maar ook hier geldt het advies
om waar mogelijk afstand te bewaren.

3. PROTOCOL (bij fysieke diensten met max aantal bezoekers)






Bij verkoudheidsklachten of koorts: thuisblijven
Houd indien mogelijk voldoende afstand
Géén handen schudden voor en na de dienst
Niezen en hoesten in elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes; deze direct na afloop van de dienst in afvalbak doen en
handen wassen/desinfecteren



Bij ingang hangt/staat poster waarop de basis maatregelen zijn vermeld; protocol
beschikbaar op papier.
Bij binnenkomst handen desinfecteren.
Indien liturgie beschikbaar, deze op stapel leggen en door bezoekers zelf laten pakken.
Gebruik indien mogelijk niet de garderobe, dus mensen komen bij voorkeur zonder jas,
nemen deze mee naar binnen op schoot of houden hem aan.
Geen gebeden- of intentieboek bij ingang. Intenties aanleveren op losse papieren of
digitaal.
Communicatie over maatregelen met alle gebruikers en huurders van Goede Rede.
Gemeentezang en/of koorzang is toegestaan.
Avondmaalsviering: schenken/drinken uit bekertje per persoon; brood afnemen van
schaal ipv aanreiken.
Communie: hostie van schaal laten pakken of indien wordt aangereikt, dan moeten zij die
meewerken aan voorbereiden en uitreiken vooraf hun handen desinfecteren of (wegwerp)
handschoenen dragen; hostie dopen in wijn, niet uit beker drinken; daarna handen
desinfecteren. Bij uitreiken kan gebruik worden gemaakt van een (kuch)scherm.
Doop en zegenen: geen beperkingen. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers,
huwelijks (in)zegening en ziekenzalving.












4. INRICHTING GEBOUW + LOOPROUTE KERKZAAL EN KAPEL










Kerkzaal en Kapel: regulier aantal stoelen, zonder 1.5m afstand. Het is aan te raden om
in een deel van de kerkzaal en kapel wél de stoelen op 1.5m te plaatsen, voor hen die dat
op prijs stellen
Looproute kan zonder begeleiding van gastvrouw/-heer, maar zoveel mogelijk
eenrichtingsverkeer; geen kruisende lijnen.
Beide ingangen, voor en achterzijde, kunnen worden gebruikt als in-en uitgang. Wel
elkaar zoveel mogelijk ruimte geven
Bij voorkeur geen gebruik van garderobe; jas thuislaten, jas mee naar binnen nemen of
aanhouden.
Gebruik van toilet indien mogelijk beperken.
Alle toiletten kunnen worden gebruikt.
Alléén vaste avondmaalstafel/altaar-microfoon gebruiken, geen handmicrofoon
Voor de kapel gelden dezelfde regels als voor de kerkzaal, echter ivm. de smalle gang en
de kleinere ruimte is afstand te bewaren belangrijker.
Bij binnengaan van de kapel; vanaf liturgisch centrum, steeds van rechts naar links, van
voren naar achteren.
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5. TOEGANG




Aanmelden en registratie zijn niet meer nodig.
Toegangsregeling bekendmaken via Communicatiebrief en website; ook maatregelen en
protocol daarin vermelden.
Zorg ervoor dat ook mensen die geen internet hebben worden geïnformeerd



Beschikbare communicatiekanalen zijn:










Communicatiebrief
Website
Social media
Briefje op kerkdeur
Email -> basisgegevens administratie?
Afroepen kansel
Pers (Almere deze week)
Contactpersonen
Bezoekers/wijkgroepen

6. MAATREGELEN VOOR VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN, ANDERS DAN KERKDIENSTEN EN
VIERINGEN
Vergaderzalen en reservering:
 Vergaderen kan met onbeperkt aantal deelnemers, maar zoveel mogelijk met
inachtneming van 1,5 afstand.
 Vergaderzalen dienen vooraf te worden gereserveerd bij Freddy Lusken,
freddylusken13@kpnmail.nl, 036-5317566 / 06-53183842.
Consumpties:
 Door Goede Rede worden consumpties verstrekt.
7. REINIGING EN ONTSMETTING




Bij binnenkomst handen desinfecteren
Na iedere spreker avondmaalstafel/altaar, boekstandaard, microfoonhals desinfecteren
Geadviseerd wordt om na een dienst tenminste 1,5 uur te luchten door de buitendeuren
en nooddeuren en alle deuren van kerkzaal of kapel open te zetten.

8. OVERIGE


BHC zorgt er voor dat het gebouw in orde wordt gemaakt en zorgt voor schoonmaak- en
ontsmettingsmateriaal.

