Gebruiksplan kerkgebouw
Amsterdam, 09 juli 2020
We leven niet in angst, we weten dat een kerkgebouw niet maatgevend is voor ons
geloofsleven en we geloven dat Jezus door Zijn Geest in de harten van Zijn volgelingen
woont.

Dit leidt tot een paar principes:
- We zijn gehoorzaam aan wat de overheid vraagt (tenzij het tegen Gods Woord in
gaat).
- Mensen die in het kerkgebouw komen voelen zich veilig omdat ze zien en merken dat
we rekening houden met elkaar en maatregelen nemen.
- We houden blijvend rekening met mensen die in de risicogroepen vallen en laten een
ieder vrij in de keus om betrokken te zijn bij groepsactiviteiten. We accepteren en
ondersteunen de keuzes die mensen maken en blijven omzien naar degenen die (nog)
niet kunnen of willen komen.
- We willen met ons stappenplan geen negatief signaal naar de omgeving afgeven.
Maar er is nog een belangrijk punt. In alle richtlijnen van de overheid en ook van ons
als kerk geldt: we rekenen op ieders eigen verantwoordelijkheid. Ben je ziek of
verkouden, hoest je veel, heb je koorts: blijf thuis.
Uiteraard kun je het virus ook ‘onwetend’ verspreiden en onderstaande richtlijnen
helpen om besmetting te voorkomen; ze kunnen het niet uitsluiten. Maar het helpt al
enorm als mensen die ziek zijn hun verantwoordelijkheid nemen en voor de livestream
kiest (zondagochtend 10.00 uur,
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1730-Hoop-voor-Noord/events).
Nu groepsbijeenkomsten weer mogelijk zijn, zal dit met inachtneming van de 1,5
meter richtlijn zijn. Onze kerkzaal is 130 m2, de koffiekamer 66 m2, het kantoor 31
m2, de bovenzaal 60 m2 en de crèche 30 m2.
Wij gaan uit van de 1,5 meter richtlijn (en niet van de optionele m2).
Wij volgen de richtlijnen voor kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door de
Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de
Nederlands Gereformeerde Kerken (zie
(www.cgk.nl/richtlijnen-erediensten-en-andere-samenkomsten).
Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen vertaald naar onze eigen
situatie in Hoop voor Noord. De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit
gebruiksplan wordt daarom bijgesteld zodra de situatie weer veranderd.
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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. Als
kerk 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;
● volop kerk zijn vanuit ons kerkgebouw en vanuit onze huizen. We willen
verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in
de wereld te staan.
functies van dit gebruiksplan
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de
zogenoemde controlefase van de corona crisis;
2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van
samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen
binnen en buiten onze gemeente;
4. 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 juli kunnen we samenkomen zonder maximum, maar mét de
richtlijnen van het RIVM; daar is dit gebruiksplan op gericht.
algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het
kader van onze doelstelling:
● mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven,
samen met anderen uit hun huishouden;
● anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde
huishouden behoren;
● 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.
● 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
Gebruik gebouw zondagochtend
Deze informatie wordt vooraf en geregeld gecommuniceerd via de nieuws mailings van
Hoop voor Noord.
Tijdens de bijeenkomsten hebben de leiding van samenkomst én de
floormanager de leiding, in overleg met de voorganger.
In de ochtend zullen we om 10.00 uur een samenkomst in ons gebouw, de Kruiskerk,
houden. Daar is in de kerkzaal met inachtneming van de afstandsregels ruimte voor
35 personen (exclusief werkers). Voor het bijwonen van deze samenkomsten meldt
men zich aan via ochtend@hoopvoornoord.nl We behandelen de aanmeldingen in
volgorde van binnenkomst, maar melden in de communicatie dat personen die in het
verleden de ochtend samenkomsten bezochten voorrang genieten. Dat betreft in ieder
geval mensen uit de ‘kwetsbare’ groepen die wel graag naar de kerk komen.
Er is in de ochtend geen kinderclub of crèche, de ruimtes boven zijn uiteraard wel
beschikbaar voor ouders met hun kind(eren).
Men is welkom vanaf 9.30 uur, ontsmet zijn of haar handen en mag een kop koffie of
thee meenemen de kerkzaal in, we beginnen met het ‘vullen’ van de kerkzaal vanaf
het podium.
Om 10.00 uur start de samenkomst. Deze wordt gestreamd voor degenen die thuis
zijn.
Richtlijn is om de samenkomst tot 11.00 uur te laten duren.
We openen (afhankelijk van het weer) zoveel mogelijk ramen en deuren (nooddeur)
voor ventilatie.
We hebben tijdens deze ochtend samenkomst geen samenzang, tot er nader bericht is
over het onderzoek naar het effect van zingen. Wel wordt er vanaf het podium
gezongen, waar mensen kunnen mee neuriën, klappen, bewegen als ze dat willen.
Voor de stream is dit ook van belang: mensen kunnen thuis de muziek horen.
Achteraf is er geen koffie en thee; mensen verlaten de kerkzaal omdat er een
schoonmaakteam doorheen gaat om de zaal klaar te maken voor de kinderclub van
12.30 uur.

Naast bovenstaande is de kerk ook open voor:
Gebedsbijeenkomsten, kringen en huiskerken en jongerenbijeenkomsten.
De bovenruimte, koffiekamer en kerkzaal zijn beschikbaar.
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Gebruik van het schoolgebouw
Tijdens de bijeenkomsten hebben de leiding van samenkomst én de
floormanager de leiding, in overleg met de voorganger.
In de middag houden we om 12.30 uur een samenkomst in het gebouw naast de kerk,
school het Noorderlicht. Daar is met inachtneming van de afstandsregels ruimte voor
100 personen (exclusief werkers). Voor het bijwonen van deze samenkomsten hoeft
men zich niet aan te melden. We komen binnen via de hoofdingang van het plein van
de school of via de ingang van het plein van de parkeerplaats van de school. Daarna
zullen we via de aangewezen ingang ( let op, dit is niet de hoofdingang) van de school
naar binnen gaan. Daar ontsmet iedereen zijn of haar handen, leest de ‘triage’ met de
vragen of men Covid19 heeft (gehad) en als dit ontkennend is, kan men naar binnen.
Daar zetten we flesjes water klaar, voor wie wil. We verspreiden ons door de ruimte,
op aanwijzing van de floormanagers. Uitgangspunt is dat gezinnen (met kinderen die
niet naar de club gaan) bij elkaar zitten.
Kinderen: (4-11 jaar) worden om 12.15 bij de kerk gebracht voor de kinderclub en
crèche. Ouders/tieners komen daarna door de hoofdingang van het Noorderlicht het
plein op.
Zingen: Tijdens deze middag samenkomst zal er gezamenlijk gezongen worden en
daarbij houden we ons aan de richtlijnen d.m.v afstand houden en juiste ventilatie van
het gebouw.
Gebed: In het kerkgebouw(dus niet in het schoolgebouw!) is er na de samenkomst
gelegenheid om voor je te laten bidden, mits mensen uit het gebedsteam aanwezig
zijn. Zij hebben hun eigen afspraken binnen de richtlijnen van het RIVM als het gaat
om bidden voor anderen.
De samenkomst duurt ongeveer een uur en is rond 13.30 uur afgelopen, waarna
iedereen naar huis gaat (en ouders eerst hun kinderen ophalen uit de kerk).
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Hygiëne- en bescherming afspraken
Organisatie en richtlijnen anderhalve meter-situatie, kerkgebouw
en school:
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

Iedere bezoeker desinfecteert zijn/haar handen onder de
desinfectiezuil (die om 9.30 uur klaar staat bij de kerk en om 12.00
klaar staat bij de school).
Aanrader om dit ook na de samenkomst te doen, voordat men naar
huis gaat.
Voor iedere bezoeker dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Dit
wordt aangegeven door de floormanager/host of de groepsleider
Er zijn looproutes in de kerk en in de school (met stickers op de
grond en duidelijke bewegwijzering), deze dienen te worden gevolgd
We schudden geen handen maar kunnen elkaar op een andere
manier groeten.
We houden afstand tot elkaar.
De collecte vindt plaats door het rondlopen van personen met de
collecte mandjes (met gestrekte arm); de mandjes worden dus niet
doorgegeven aan elkaar.
Alle deuren (m.u.v. toilet) blijven open staan
Op de trap bevindt zich 1 volwassene per keer
Er vindt zo min mogelijk toiletbezoek plaats in de kerk en school,
indien wel: dan 1 persoon per toiletruimte
Op verschillende plekken staat handgel dus regelmatig gebruik
maken van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol is
gewenst
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten
Koffie wordt door 1 persoon uitgeschonken (die eerst zijn handen
heeft ontsmet)
Er wordt geen voedsel klaargemaakt in de kerk.
Na elke georganiseerde bijeenkomst wordt er schoongemaakt
deurklinken, toiletten etc.
Groepen die gebruik maken van het gebouw zonder dat er een host
aanwezig is maken zoveel mogelijk zelf schoon, toiletten,
deurklinken, eventuele tafels, hiervoor zal aparte instructie
klaarliggen over welke materialen daarvoor te gebruiken.

Contact beroep
Binnen Hoop voor Noord beoefenen Jurjen ten Brinke en Theodoor
Meedendorp in hun functie als voorganger een contact beroep. Daarnaast
kan dit uitgeoefend worden door anderen in leidinggevende functie als de
situatie daarom vraagt. Dat betekent dat zij bij bepaalde handelingen de
anderhalve meter los kunnen laten: bij doop, bij bevestiging van
ambtsdragers, huwelijksinzegening en gebed.
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Triage - vragen bij ingang (middag)
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