Plan van aanpak/protocol opstarten (fysieke) DGO (versie 2 per september)

Ouddorp, augustus 2020

Broeders en zusters,
Het is nu alweer een aantal maanden geleden dat we moesten stoppen met het houden van onze
kerkdiensten zoals we dat gewend waren te doen. Inmiddels ligt de zomer achter ons en hebben we
al een aantal weken weer voorzichtig diensten kunnen organiseren met elkaar. De kerkenraad spreekt
haar waardering uit voor de inzet van iedereen die daar aan bijgedragen heeft. In dit plan van aanpak
staat beschreven hoe we als gemeente ook na de zomer verder gaan.
De kerkenraad van de DGO gaat hierbij uit van de verantwoordelijkheid van een ieder en het principe
van denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Hierbij zijn kabinetsbesluiten steeds leidend
en dit plan van aanpak richtinggevend.
De Doopsgezinde Gemeente Ouddorp is een warme en gastvrije gemeente. Dat wordt door velen zo
ervaren. We staan als gemeente open voor de ontmoeting met anderen en ook voor veel
(seizoens)gasten is onze gemeente een thuis. De kerkenraad van de DGO is zich bewust van het feit
dat een plan van aanpak zoals die hieronder is opgesteld niet beantwoord aan het gastvrije en warme
karakter dat onze gemeente kenmerkt. Kijkend naar het plan van aanpak lezen we met elkaar juist
restricties en belemmeringen. Dat blijft ons raken. Dit plan van aanpak is door de kerkenraad van de
DGO dan ook zorgvuldig opgesteld en besproken.
We hebben op dit moment allemaal nog steeds een persoonlijk gevoel bij het wel of niet bezoeken van
de diensten. We horen in de media diverse berichten en hebben daar allemaal onze eigen gevoelens
bij en maken daarin ook keuzes. We realiseren ons als kerkenraad dat het voor iedereen een
persoonlijke keuze is om wel of niet de diensten te bezoeken. Er spelen bij iedereen weer andere
factoren mee in de afweging om wel of niet te komen. We bidden u hierin wijsheid en rust toe.
Kijkend naar afgelopen diensten van juli en augustus dan is de kerkenraad ervan overtuigd dat we,
ondanks de beperkingen, mooie diensten hebben mogen beleven tot eer van onze grote God. We
spreken het vertrouwen uit dat dit ook voor de komende maanden het geval zal zijn.
In Hem verbonden,
Kerkenraad DGO

Plan van aanpak per september:
Bezoekers
Maximaal 84 bezoekers/11 vaste medewerkers per dienst in verband met het aantal beschikbare zitplaatsen.

Algemene zaken voor, tijdens en na de dienst
Richtlijnen RIVM/ Thuisblijfregels

De kerkenraad past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe:
Een bezoeker met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
• Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Bij koorts boven de 38 °C blijf je thuis.
• Als iemand in het huishouden koorts boven 38 °C
en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de bezoeker van de
eredienst ook thuis.

Fysiek contact

Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.
Er worden geen handen geschud.
Hoesten/niezen in de elleboog.

Hygiënemaatregelen

Bezoekers van de gemeente gebruiken desinfectiemiddel bij
binnenkomst van het kerkgebouw.

Schoonmaak van het kerkgebouw

Na elke samenkomst wordt de kerkzaal gedesinfecteerd. Denk
hierbij aan stoelen, preekstoel, lessenaar, deurklinken etc.

‘Wegstuurbeleid’

De kerkenraad kan bezoekers die zichtbaar klachten vertonen
vriendelijk vragen het kerkgebouw te verlaten. We doen dit voor
de veiligheid van u en ons allemaal. Uiteraard hopen wij dat dit
niet nodig is.

In en rondom de kerk
Afstand tussen gemeenteleden

Stoelen in de kerkzaal: er is een tijdelijk nieuwe indeling in de kerk.
Er wordt niet geschoven met stoelen.
Er worden geen stoelen bijgezet.
Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een vaste plaats.

Buitenruimte kerkgebouw

Het vriendelijke verzoek is om na de dienst het kerkterrein te
verlaten. Hiermee voorkomen we groepsvorming.

Binnenkomst en looproute door het
kerkgebouw

Er is een coördinator aanwezig. Deze is duidelijk herkenbaar als
aanspreekpunt evenals de kosters. In het kerkgebouw is een
looproute met pijlen aangeven. Bezoekers komen door de
hoofdingang naar binnen. Na de dienst wordt de kerk verlaten op
aanwijzing van de kosters.

Garderobegebruik kerkgebouw

De garderobe is dicht. Bezoekers nemen hun jas/tas mee in de
kerkzaal.

Ontmoetingsruimte /koffie drinken

Voor en na de diensten maken we geen gebruik van de
ontmoetingsruimte. Hier zijn ook geen stoelen beschikbaar. Na de
dienst wordt er geen koffie/thee geschonken.

Toiletten

Er is één toilet dat gebruikt kan worden in het kerkgebouw. Wel
vragen we u hier zo min mogelijk gebruik van te maken in verband
met de hygiëne.
Vormgeven van de diensten (ochtend en avond)
Aantal bezoekers

84 bezoekers/11 vaste medewerkers

Vaste team van medewerkers tijdens de
dienst

Hieronder staat het vaste team van medewerkers tijdens de dienst:
- 1 predikant
- 2 kerkenraadsleden
- 2 kosters
- 1 muzikant (orgel/piano)
- 3 zangers
- 1 medewerker Beamteam (tevens voor de livestream)
- 1 geluidsman

Aanmelden voor de diensten van:

U kunt zich op de volgende manieren aanmelden voor het
bijwonen van een dienst:
- Via het inschrijfformulier dat u per mail ontvangt
- Via het inschrijfformulier op de website
- Telefonisch
Het is hierbij van belang dat u aangeeft wie er komt en met
hoeveel personen. U kunt zich aanmelden voor een dienst tot
uiterlijk vrijdagavond 20:00 uur in de week voorafgaand aan de
dienst. Aanmelden voor de avonddienst is niet nodig.
Telefonisch
Indien u niet de beschikking heeft over een internetverbinding dan
kunt u zich ook telefonisch aanmelden. U kunt dan telefonisch
contact opnemen met de coördinator Hans van Dam en u
aanmelden.
Telefonisch is hij bereikbaar op 06 27 07 73 66. Naast het
telefonisch aanmelden kunt u bij hem terecht voor verdere vragen
over het aanmelden.

Uitdelen weekbrieven

De weekbrieven liggen voorafgaand aan de dienst klaar op de
stoelen. Graag deze ook zelf meenemen naar huis.

Welkom bij de deur

Dit gebeurt door een kerkenraadslid bij de hoofdingang.

Streamen tijdens de dienst

Tijdens elke dienst is er een livestream. Op deze manier is het
mogelijk dat we met elkaar de dienst beleven. Een gedeelte thuis
en een gedeelte in de kerk.
De collecte wordt gehouden aan het einde van de dienst. Bij de
uitgang staat een collectebus.

Collecte

Kinderdiensten

In samenspraak met het kinderwerk is besloten om met ingang van
september weer kinderdiensten te houden. Kijkend naar het
landelijk protocol voor het basisonderwijs dan kiezen we ervoor
om de kinderen tijdens de kinderdiensten wel te laten zingen. In
dit protocol staat omschreven dat dit kan.

Duitse diensten (zomermaanden)

De richtlijnen in dit plan van aanpak gelden ook voor de Duitse
diensten. Duitse diensten kunnen doorgang vinden in het
kerkgebouw met inachtneming van dezelfde afspraken. Dit
betekent dus ook na afloop het desinfecteren van de kerkzaal.

Avondmaal

Er vindt nog geen avondmaalsviering plaats.

Zingen tijdens de dienst

De diensten zullen zonder samenzang plaatsvinden.
Muziek zal op de volgende wijze onderdeel zijn van de diensten:
• Voorzangers op het podium
• Luisterlied via de geluidsinstallatie
• Orgel- en of pianospel

Samenkomen in het kerkgebouw op andere dagen
Gebedsgroepen

Met inachtneming van de RIVM -richtlijnen is hier ruimte voor.
Gemeenteleden kunnen afstemming zoeken met Jobje Hoek
(telefoon: (0187) 68 17 80 en mailadres:
j.hoekvanpoortvliet@upcmail.nl) om een ruimte te reserveren.

Taakgroepen

Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen is hier ruimte voor.
Gemeenteleden kunnen afstemming zoeken met Jobje Hoek om
een ruimte te reserveren. De taakgroepen dienen per bijeenkomst
de aanwezigen en hun contactgegevens te registreren.

Afspraken over ruimtes

Na gebruik van een ruimte vragen we de gebruikers de ruimte
gedesinfecteerd achter te laten (in overleg met de koster).

