Protocol voor het houden van de kerkdiensten
Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld
Wijkgemeente 1 - Oost
Inleiding
Vanaf 1 juli 2020 mogen we met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn, weer kerkdiensten houden.
Door de kerkenraad is het protocol opgesteld volgens de richtlijnen van de rijksoverheid en de adviezen
die de PKN. De aanwezigheid van gemeenteleden in de kerkdiensten kan alleen doorgang vinden
wanneer deze regels worden toegepast. Als gemeente weten we ons in de eerste plaats afhankelijk van
de leiding en trouwe zorg van de Heere. Hij is het Die Zijn gemeente draagt.

Kerkenraad
Verantwoordelijkheid: De kerkenraad is verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. De uitvoer
van het protocol wordt ondergebracht bij de (ouderling) kerkrentmeesters, koster(s) en enkele
aangestelde coördinatoren.
Uitnodigingsbeleid: Door de kerkenraad is ieder uitgenodigd om de kerkdiensten vanaf 1 juli 2020 te
volgen. Ieder die de kerkdienst wil volgen heeft zich opgegeven bij de kerkenraad. Op grond van deze
opgaven zijn de plaatsen in de Nieuwe Kerk zo effectief mogelijk ingedeeld. Er zijn 3 groepen uitgewerkt
- groep A, B en C, met vaste gereserveerde zitplaatsen. De kerkenraad zal ieder informeren, zodat
bekend is in welke groep u bent ingedeeld en welke zitplaats u hebt gekregen (rij en plaatsnummer). Per
dienst wordt in de kerkbode (en op de website) aangegeven welke groep uitgenodigd wordt voor de
kerkdienst. Dit kan een morgen- of avonddienst zijn. Dat betekent dat u op twee van de drie zondagen
één kerkdienst kunt bijwonen.
Aanmelden voor de kerkdiensten blijft altijd mogelijk. U wordt dan op een later moment alsnog
ingedeeld in een groep. Dat betekent dat de samenstelling van de groepen soms gewijzigd kan worden.
Naast de vaste gereserveerde zitplaatsen zijn ook enkele plaatsen gereserveerd voor gasten die zich
onuitgenodigd melden. De coördinatoren zullen bepalen of zij toegelaten kunnen worden tot de
kerkdienst.
Bijzondere diensten: Bij bijzondere diensten (zoals bijvoorbeeld een doop- of belijdenisdienst) wordt er
maatwerk geleverd. Een aantal plaatsen is dan voor gasten gereserveerd. De overige plaatsen zullen
opgevuld worden met mensen uit een willekeurige groep. De kerkenraad zal ieder die bij deze diensten
aanwezig kan zijn duidelijk informeren.
Vakantieperiode: Als u in de vakantieperiode niet aanwezig bent, dan is het niet nodig om dit door te
geven. In dit geval zal de kerkzaal minder bezet zijn. Het is nu eenmaal niet mogelijk om het rooster per
dienst specifiek af te stemmen op de mogelijkheden die zich voordoen.
Wel/niet bezoeken van de kerk: Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep
vallen, willen we nadrukkelijk vragen om zelf een weloverwogen besluit te nemen of zij aan de
kerkdienst willen deelnemen.
Aantal aanwezigen: Met in achtneming van de 1,5 meter richtlijn, zijn er geen beperkingen betreffende
het aantal aanwezigen.
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Kerkgebouw
Ingang & uitgang van de Nieuwe Kerk: Er wordt gebruik gemaakt van één ingang en één uitgang. Dat
betreft in beide gevallen de hoofdingang. De zijingang is voor de kerkgangers gesloten.
Hygiëne: Bij de hoofdingang zijn ontsmettingsmiddelen voor de bezoekers aanwezig. We verwachten dat
alle bezoekers hun handen ontsmetten.
Aankomst en vertrek: Er zullen drie coördinatoren aanwezig zijn. De coördinatoren zijn de (ouderling)
kerkrentmeester(s) en de koster(s) en eventueel aangestelde gemeenteleden. Twee coördinatoren staan
bij de hoofdingang. Één coördinator staat in de kerkzaal. Bij de ingang wordt u welkom geheten en
gevraagd naar uw gezondheid. Bij coronagerelateerde klachten is het niet mogelijk om de kerkdienst te
volgen en wordt u niet toegelaten tot het kerkgebouw. Bij geen klachten kunt u naar uw zitplaats gaan
die u vooraf heeft doorgekregen van de kerkenraad. Uw aanwezigheid wordt geregistreerd in een
logboek, zodat bekend is wie de diensten bijwonen. Na afloop van de dienst wordt de kerkzaal op
gebruikelijke wijze verlaten, waarbij eerst de mensen in de zijbanken de kerk verlaten. Daarna volgen de
mensen van de galerij. De mensen in het middenschip zullen de kerkzaal als laatste verlaten.
Inrichting kerkgebouw: De looproutes zijn met pijlen aangegeven in de gangpaden. Dit betreffen zowel
de routes de kerkzaal in, als de routes de kerkzaal uit. In de gangpaden is op elke 1,5 meter een lijn
aangebracht, zodat voldoende afstand wordt gewaarborgd. De kerkbanken hebben een rijnummer. Alle
zitplaatsen zijn gemarkeerd met een stikker en hebben een plaatsnummer. Ieder die uitgenodigd is voor
de dienst heeft een vaste bank en gereserveerde plaats toegewezen gekregen. Leden van hetzelfde gezin
kunnen een plaats toegewezen krijgen naast elkaar. Niet leden zitten op 1,5 meter afstand van elkaar. De
eerste zitplaats in de bank wordt vrijgehouden vanwege de beperkte loopruimte van de gangpaden. In
de kerkzaal wordt voldoende geventileerd. Dat betekent dat de zijramen en het ronde raam boven de
kansel openstaan. Voor de dienst staan alle deuren open. Tijdens de dienst zijn de deuren gesloten. Op
de galerij zijn dezelfde rijnummers gebruikt als in de kerkzaal. Op de uitnodigingsbrief zal duidelijk
vermeld staan als het een rijnummer betreft op de galerij.
Gebruik overige ruimtes in het kerkgebouw: Toiletgebruik is beperkt mogelijk. De garderobe is niet in
gebruik en afgeschermd. Voor gezinnen met jonge kinderen is de kinderoppas weer beschikbaar.
Reinigen kerkgebouw: Na de morgendienst wordt het kerkgebouw schoongemaakt. Dit gebeurt onder
leiding van de coördinatoren. Onderstaande zaken worden gereinigd:
 De kerkbanken / zitkussens omdraaien
 Toiletten (reinigen na gebruik)
 De deurklinken
 Tafels bij de hoofdingang
 De kansel
 Consistoriekamer
 De microfoons / geluidsinstallaties
 Keuken
Er wordt een logboek bijgehouden voor het reinigen van het kerkgebouw.
Ontmoeting op het kerkplein: Mits u anderhalve meter in acht neemt is ontmoeting op het kerkplein
toegestaan.
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Rondom de kerkdienst & bijzondere diensten
Zingen tijdens de dienst: Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk; zingen lijkt een grote bron
van besmetting te zijn. Momenteel lopen er verschillende onderzoeken. We wachten de uitslag van deze
onderzoeken af voordat er een definitief besluit genomen zal worden over de gemeentezang. In de
tussentijd zal alleen de aanwezige kerkenraad zingen.
Collectes: De collectes worden aan het einde van de dienst gedaan. Hiervoor worden in het portaal twee
bussen geplaatst. Er is een diaken en kerkrentmeester aanwezig. Bij het verlaten van de kerk kunt u uw
gaven geven. Daarnaast blijft het mogelijk om uw gaven ook digitaal over te maken.
Doopdiensten: De kerkenraad benadrukt dat het voorgaan van de predikant/voorganger in de
doopdienst aangemerkt wordt als een contactberoep. Doopdiensten zullen doorgang vinden, waarbij de
predikant voor de doopplechtigheid zijn handen desinfecteert en binnen de 1,5 meter aanwezig is om de
doop te bedienen.
Avondmaalsdiensten: De kerkenraad bezint zich op het houden van het Heilig Avondmaal in september
en november in de Nieuwe Kerk. Hierover zal later een besluit genomen worden.
Trouw- en rouwdiensten: Deze diensten kunnen doorgang vinden op dezelfde wijze als in dit protocol
wordt beschreven, waarbij het voorgaan van de predikant/voorganger in de trouwdienst aangemerkt
wordt als een contactberoep.
Jeugdwerk & catechese: De protocollen voor het jeugdwerk en catechese zullen voordat het
winterseizoen begint worden opgesteld en aan dit protocol worden toegevoegd.
Andersoortige bijeenkomsten: Deze bijeenkomsten betreffen vergaderingen en overleggen van
commissies etc. Deze kunnen plaatsvinden in de bijzalen van de Nieuwe Kerk of de Parel, waarbij 1,5
meter afstand gewaarborgd moet zijn. De ruimtes zullen voldoende geventileerd moeten worden. Na het
beëindigen van de vergadering / overleg zal de ruimte gereinigd worden.

Aanvullingen & verspreiding
Up to date: Op grond van de ontwikkelingen en actualiteit zal dit protocol aangepast worden.
Beschikbaarheid: Dit protocol wordt beschikbaar gesteld aan ieder gemeentelid. De actuele versie is te
vinden op de website van onze gemeente www.hghg.nl
Tenslotte
Het is de wens van de kerkenraad dat dit protocol mag bijdragen aan de opbouw van Zijn gemeente en
tot uitbreiding van Zijn koninkrijk. Dat ondanks alle beperkende maatregelen we als gemeente weer
samenkomen kunnen komen in de eredienst. Zodat Zijn naam groot gemaakt zal worden.

De kerkenraad
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Plattegrond Nieuwe Kerk:
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