Coronaprotocol kerkdiensten Hervormde Gemeente Well-Ammerzoden
Voorbereiding
❖ Kerkdiensten vinden de komende tijd plaats in de kerk van Well.
❖ Gemeenteleden moeten zich aanmelden (57 plaatsen) via de website. Indien digitaal niet
mogelijk, dan aanmelden via de scriba.
❖ Meld je alleen aan als je vrij bent van coronaklachten.
➢ We moeten registreren wie er per dienst zijn, i.v.m. vervolgdiensten en prioriteit.
❖ Mensen moeten zich strikt houden aan de aanwijzingen van de coördinatoren(!). Dit
betekent dat je een plaats krijgt toegekend en dat je niet zelf kunt bepalen waar je zit.
❖ Buiten voor de deur van de kerk staan er een aantal strepen op anderhalve meter van
elkaar. Midden in de gangpaden staan ook strepen.
❖ Desinfectiemiddel en -doekjes zijn bij de ingang, consistorie en op het toilet te vinden.
❖ De coördinator kan aangeven links of rechts te houden in de kerk.
❖ Er komen stickers op de banken die de te gebruiken zitplaatsen aangeven.
❖ Er staan extra stoelen in (het koor van) de kerk.

Zondagse kerkdienst
❖ De coördinator (koster met oranje hesje) staat bij de deur.
➢ Deze vraagt mensen naar hun gezondheid, attendeert bezoekers op het ontsmetten
van de handen en dat ze kunnen doorlopen naar de tweede coördinator.
❖ De tweede coördinator (oranje hesje) staat in de kerk en wijst de mensen hun plek.
❖ Mensen zitten 1,5 meter uit elkaar, bij een sticker in een bank of op een stoel.
❖ Twee mensen uit hetzelfde huishouden gaan net als iedereen op anderhalve meter uit
elkaar zitten (bij sticker). Bij aanvang van de dienst kunnen zij bij elkaar gaan zitten.
❖ Gezinnen zitten bij voorkeur in de zijbanken. We beginnen met de zijbanken aan de
linkerkant. Een gezin kan daar wel direct naast elkaar gaan zitten.
❖ De ouderling van dienst en diaken zitten op twee stoelen in koor.
❖ De predikant en de kerkenraad lopen vanuit de consistorie naar de preekstoel via de
rechterkant van de kerk. Ze lopen rechts van de streep.
❖ De predikant gaat vanaf 5 juli weer direct de preekstoel op.
❖ De BHV-er zit op een stoel boven bij het orgel.
❖ Een eventuele aparte pianist kan bij de piano blijven zitten. Indien de organist van dienst
zelf een lied op de piano speelt, kan hij/zij van boven naar beneden komen en via het
rechter pad naar de piano lopen, rechts van de streep.
❖ Er mag niet gezongen worden (op de schermen staat in opvallende kleur Niet mee
zingen). Per kerkdienst zingen er twee zangers namens en voor de gemeente.
❖ Na de zegen en gezang 456 vers 3 gaan mensen weer zitten. Daarna verlaat iedereen op
aanwijzing van de coördinator rij voor rij de kerk.

Na de dienst
❖ Met desinfectiedoekjes reinigen we de banken (incl. de bovenrand van de rugleuning van
de banken), de deurklinken, de lessenaar, de lessenaar op de preekstoel (incl.
trapleuning en deurtje), het orgel, het bureau van het beamteam, de microfoons van de
zangers, de ruimtemicrofoon en de microfoon van de predikant.
❖ Direct na de dienst vindt deze schoonmaak plaats door mensen die dienst hebben:
coördinatoren, ouderling en diaken van dienst, BHV ed.
❖ Verder volgen we het normale schoonmaakrooster, waarbij het kerkgebouw eens per
twee weken wordt schoongemaakt.

Predikant
Als gemeente beschouwen wij de predikant als contactberoep. Daarmee geven wij de
predikant ruimte om ten behoeve van bepaalde liturgische handelingen de anderhalve
meter niet in acht te nemen. Onder liturgische handelingen vallen dopen, bevestiging van
ambtsdragers, huwelijksinzegening en ziekenzalving. Uiteraard treedt de
predikant/voorganger vooraf in overleg met de betrokken personen.

