DOOPSGEZINDE GEMEENTE DEN ILP-LANDSMEER
Protocol in tijden van Corona
Dit protocol is van kracht vanaf 1 juli 2020.
Wel of geen dienst?
Vooralsnog wordt het rooster van de diensten gevolgd. Mochten de
ontwikkelingen rondom het virus in Nederland en de maatregelen die
de overheid treft daartoe aanleiding geven, dan zal de kerkenraad
kunnen beslissen om de dienst af te zeggen.
Wie kunnen de dienst bijwonen?
De leden en enkele trouwe belangstellenden kunnen zonder
aanmelding vooraf de dienst bijwonen. Gasten zijn welkom,
aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld om het aantal verwachte
aanwezigen te kunnen inschatten. Het maximaal aantal aanwezigen
in de Ilper-Vermaning wordt voorlopig op 25 gesteld.
Deelname aan de diensten houdt in dat men geen coronagerelateerde
klachten heeft. De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften
opgesteld wanneer iemand wel of niet een activiteit mag bezoeken.
Wie zich niet goed voelt blijft thuis.
Voorbereidingen
De Ilper-Vermaning wordt vooraf grondig schoongemaakt. Hierbij
krijgt het ontsmetten van die zaken die de kerkgangers aanraken
extra aandacht. Bij de entree staan gel en handdoekjes klaar om de
handen te ontsmetten. Op de toiletten zijn hygiënedoekjes aanwezig.
De aanwezigen worden vooraf opgeroepen om zo weinig als mogelijk
van de toiletten gebruik te maken.
Tijdens de dienst staat de afzuiging vol aan en indien mogelijk de
achterdeur open.

Plaatsing stoelen
Onze vloertegels zijn 30 bij 30 cm. Met deze opstelling blijft iedereen 1,5 meter
uit elkaar:
stoel op 4 tegels
minimale afstand:
6 tegels tussen de stoelen links
en rechts
3 tegels tussen de versprongen
stoelen voor en achter

De gemeentezaal is 36 bij 28 tegels. Er is ruimte genoeg voor 20
stoelen, een tafeltje, de avondmaalstafel en de piano.
Huisgenoten mogen naast elkaar zitten.
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Bij de opstelling van de voorganger, de liturg en de muzikant(en)
dient met de anderhalvemeter-regel rekening te worden gehouden.
De dienst
Een kerkenraadslid coördineert de logistiek van het binnenkomen, de
garderobe en het toewijzen van een stoel. Op de presentielijst wordt
aangetekend wie aanwezig is, met vermelding van het
telefoonnummer. Deze lijst wordt 3 weken bewaard.
Men gaat zitten en blijft (indien mogelijk) tot het einde van de dienst
zitten. Er mag NIET met de stoelen geschoven worden!
Er kan gezongen worden, maar niet “uit volle borst”.
Na afloop van de dienst kan men blijven zitten en napraten. Wisselen
van plaats is niet toegestaan. Er kan koffie gedronken worden. De
coördinator geeft aan hoe de koffie bij de bar kan worden afgehaald. .
Als men wil vertrekken zal de coördinator dit in goede banen leiden.
Collectes: het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet
verstandig. Bij de uitgang staan collectepotten. Let op: voorkom filevorming.
Het collectegeld wordt in een enveloppe gestort en pas na 3 dagen geteld.
De aanwezigen worden dringend verzocht om buiten niet te gaan napraten, dit
lukt niet binnen de anderhalve meter maatregel.
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