Gebruiksplan Joriskerk in coronatijd

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals
gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. De Joriskerk is geïnventariseerd op een maximale
zitplaats-capaciteit, nadrukkelijk rekening houdende met de nog steeds geldende 1,5 meter-norm.
Zitplaatsen
Gezien vanaf de ingang van de Joriskerk en kijkend richting liturgisch centrum levert dat
het volgende beeld op:
 rechter zijbeuk: 5 keer 2 zitplaatsen (voor echtpaar/stellen), in totaal dus 10 zitplaatsen;
 linker zijbeuk: 4 keer een zitplaats voor 1 persoon en 1 keer 2 zitplaatsen (voor echtpaar/stel), in
totaal dus 6 zitplaatsen;
 middenschip: 7 keer 2 zitplaatsen (voor echtparen/stellen) en 9 zitplaatsen voor 1 persoon, in
totaal dus 23 zitplaatsen;
 op het liturgisch centrum: 4 zitplaatsen, steeds een losse stoel, voor 1 persoon (bijvoorbeeld voor
zanggroep) en 1 zitplaats, een losse stoel, voor de predikant, in totaal dus 5 zitplaatsen;
 in de ouderlingenbanken: geen zitplaatsen omdat men daar de gebeamde tekst niet kan lezen.
Daarom zijn de 2 stoelen vóór de voorste bank in het middenschip gereserveerd voor de
ambtsdragers ;
 in de kapel: totaal 19 zitplaatsen met losse stoelen;
 op het orgelbalkon: 3 keer een zitplaats voor 1 persoon uitsluitend bestemd voor organist,
beeld- en geluidsfunctionaris, muzikant/zanger(es), totaal dus 3 zitplaatsen.
Zitplaatsen worden in het middenschip en in de zijbeuken aangeduid door een sticker.
In de kapel en op het liturgisch centrum staan losse stoelen. De plek voor de stoel is gemarkeerd met
een sticker op de vloer onder de stoel.
Totaal zijn er dan 66 zitplaatsen gecreëerd, waarvan 26 voor 13 echtparen/stellen.
Eventueel kunnen losse stoelen in de kapel voor echtparen/stellen geschikt worden gemaakt door
een andere opstelling, zonder daarbij echter het aantal stoelen te vermeerderen.
Deelnemerslijst
Mogelijk is er geen plek voor iedereen die naar een kerkdienst in de Joriskerk wil komen.
Daarom dient men zich van te voren op te geven via een reserveringssysteem.
In dit systeem kan men zich opgeven voor een deelnemerslijst. Men wordt dan via de mail of per
telefoon uitgenodigd om aan een viering deel te nemen.
Dit reserveringssysteem, van Kerktijd.nl, voldoet aan de regels van de privacywet, de AVG.
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Verdere informatie over het reserveringssysteem staat in de Samenspraak, de Nieuwsbrief en op de
website.
De presentielijsten die nodig zijn voor de coördinator bij de deur worden 4 weken bewaard ten
behoeve van eventueel contactonderzoek van de GGD. Daarna worden zij vernietigd.
Het binnenkomen en plaatsnemen in de kerk
In de kerk zullen minimaal 3 coördinatoren aanwezig zijn, herkenbaar aan een hesje.
Bij de toegangsdeur van de kerk is 1 coördinator aanwezig om de aanmelding te controleren en te
vragen of de kerkganger gezond is. Bij gezondheidsklachten wordt men niet toegelaten.
De bezoekers worden naar hun plaatsen gebracht door coördinator 2 of 3. Die plaatsen worden
door coördinator bepaald.
Men moet bedenken dat het niet mogelijk is om op de plaats in de kerk te zitten waar men
gewoon is te gaan zitten.
Het in gebruik nemen van de zitplaatsen geschiedt gestructureerd en wel als volgt:
 eerst de rechter zijbeuk (gezien vanaf de ingang van de kerk) en de rechterhelft van het
middenschip, telkens vanaf het liturgisch centrum richting de voordeur van de kerk en gebruik
makend van het rechts gelegen gangpad;
 vervolgens de linkerhelft van het middenschip met dezelfde werkwijze vanaf het liturgisch
centrum richting de voordeur en gebruik makend van het links gelegen gangpad;
 aansluitend dan de kapel, van achter uit naar het liturgisch centrum;
 tot slot de linker zijbeuk, eveneens vanaf het liturgisch centrum richting de voordeur van de kerk;
voor beide trajectengebruik makend van het linker gangpad;
 de ambtsdragers nemen plaats op de stoelen vóór de eerste bank;
 op het orgelbalkon zoeken de daar werkzame personen zelf hun zitplaats op.
Zingen
Er wordt door de gemeente niet gezongen.
Een beperkte voorzang is mogelijk door maximaal 4 personen, waarvoor 4 stoelen zijn gereserveerd
op het liturgisch centrum.
Alle ten gehore te brengen liederen komen op de beamer te staan, samen met de liturgie van de
dienst, zodat iedereen kan meelezen. Als men mee wil lezen uit een liedboek dan neemt men een
liedboek mee van thuis. Er zijn geen liedboeken aanwezig in de kerk.
Collecteren
Er wordt gecollecteerd na afloop van de dienst.
Daartoe staan bij de uitgang van de kerk twee collectezakken waarin collectegeld en collectebonnen
kunnen worden gedeponeerd.
Daarnaast bestaat ook nog de mogelijkheid om voor de afgekondigde collectedoelen een
collectebijdrage te storten op de daartoe vooraf bekend gemaakte bankrekeningen. Zie daarvoor de
Nieuwsbrieven of de Samenspraak.
De collectedoelen zullen uiteraard ook in de dienst vermeld worden.
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Garderobe en toilet
Het gebruik van de garderobe is niet toegestaan.
Met de 1,5 meter-norm is er naast iedere zitplaats voldoende ruimte om een jas neer te leggen.
Alleen het grote invalidentoilet in het halletje mag gebruikt worden en uitsluitend bij “hoge
nood” en via tussenkomst van een coördinator.
Na gebruik van het toilet dient de kerkganger zelf het toilet te reinigen en te ontsmetten met de
aldaar aanwezige middelen. Ook worden de handen gewassen.
Verlaten van de kerk
Dit gebeurt in omgekeerde volgorde als bij binnenkomst.
Men dient te wachten op het signaal van de coördinatoren.
Ook bij vertrek moet men zich houden aan de 1,5 m afstand.
Buiten
Men wordt verzocht de afstand goed te bewaren en niet in groepjes te gaan staan praten.

Er is helaas geen koffiedrinken in Het Nieuwe Baken.
We zijn blij dat we weer bij elkaar kunnen komen, al is het anders dan we graag willen.
We hopen zo een prettige viering te hebben en gezond te blijven.
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