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Maximale bezetting
Ons kerkgebouw is geschikt om in totaal 37 mensen te ontvangen binnen de beperkingen van de anderhalvemeterkerk. Van dit totaal aantal nemen ca. 8 mensen sowieso
een zitplaats in, omdat zij op zondag een taak hebben of functie uitoefenen. Dit zijn de
bemannings-plekken. Denk hierbij aan: kosters, raadsleden, technicus voor beeld en
geluid, organisten, voorganger (met partner). Verder zijn er 7 kinderen voor crèche en
zondagsschool. Deze kunnen in hun eigen ruimte terecht.
Per zondag kunnen we dus 24 personen ontvangen. Gemeenteleden/-vrienden moeten
zich tot nader order per zondag aanmelden als kerkganger via het emailadres:
ikwilnaardekerk@baptisten-rotterdam.nl of telefonisch als u geen email hebt.
Binnenkomst
De zaal zal niet eerder dan 09.40 uur geopend worden. Denkt u eraan om, wanneer u
buiten staat te wachten, voldoende afstand (1,5 meter) ten opzichte van andere gezinnen of personen in acht te nemen. Deze afstand dient u vanzelfsprekend ook in acht te
nemen wanneer u het gebouw binnengaat. In de hal voor de klapdeuren staat desinfectievloeistof voor uw handen, maak daar a.u.b. gebruik van. De diensdoende koster heeft
een "aanwezigheidslijst" waarop de namen staan van hen die gereserveerd hebben en
waarvan de reservering bevestigd is. De koster zal dit verifiëren bij binnenkomst. Er zal
ook naar uw gezondheid gevraagd worden. Dit alles is verplicht voor de veiligheidsregio
(GGD) in verband met contactonderzoek mocht er toch een besmetting optreden.
Placering
De plaatsen in de zaal zijn zodanig dat er maximaal 2 personen uit 1 gezin bij elkaar
kunnen zitten. Dit zal gedurende de periode dat deze voorschriften gelden zo blijven
omdat er anders iedere zondag een ander stoelplan gemaakt zou moeten worden. Dit
laatste is echter niet goed mogelijk, omdat het ad-hoc wijzigen van het stoelplan weer
zorgt voor het schenden van de anderhalvemeter-regel.
Looproutes
Bij binnenkomst gaat u direct rechtdoor de zaal in. De stoelen worden van achter (wand
zaal zuid) naar voor (ingang Proveniersstraat) gevuld . Waar nodig zal de looproute door
middel van tape aangegeven worden. Volg de aanwijzingen van de dienstdoende koster(s) op.
Na afloop van de dienst zaal van voor (ingang Proveniersstraat) naar achter (wand zaal
zuid) verlaten. U verlaat de zaal langs de garderobe. Let verder op de aanwijzingen via
de beeldschermen.
Ouders van kinderen op de crèche of zondagsschool wachten buiten op een signaal van
de koster of tot hun kinderen naar buiten komen. Voor overigen geldt vanzelfsprekend:
veroorzaak geen opstopping en ga direct naar huis.
Zondagsschool
De bijeenkomst van de zondagsschool kan in hun eigen ruimte doorgang vinden, omdat
de afstandsregel niet geldt voor kinderen onder de 12 jaar. De kinderen gaan bij binnenkomst direct naar hun ruimte waar zij opgevangen worden door de dienstdoende
zondagsschoolleider. Na afloop van de dienst wordt d.m.v. een belsignaal aangegeven
wanneer de kinderen kunnen vertrekken. Zij gaan direct naar buiten waar hun ouders
hen opwachten.

Garderobes en toiletbezoek
De garderobe is gesloten. De ruimte is te nauw. Iedereen hangt zijn jas over zijn stoel.
Alleen toiletfaciliteiten in de entree van de zaal mogen worden gebruikt, dus ook het
mindervaliden toilet. Vanwege het eenrichtingverkeer zijn de toiletten niet toegankelijk
voor de aanvang en wel na afloop van de kerkdiensten. Hierdoor worden kruisstromen
voorkomen. Het toilet in de achterhal wordt uitsluitend gebruikt door de kinderen en de
leiding van de zondagsschool en crèche.
Avondmaal en bijzondere diensten
Op avondmaalszondagen nemen de kerkgangers bij binnenkomst een bakje mee de
kerkzaal in, die naast de stoel wordt geplaatst. In dit bakje ligt een stukje avondmaalsbrood en staat een glaasje met avondmaalswijn.
Rouw- en trouwdiensten kunnen doorgang vinden, maar worden apart georganiseerd.
Doopdiensten worden uitgesteld.
Collecten
Bij de uitgang staan collectemandjes; de penningmeester vraagt u echter dringend de
collecten via de beschikbare apps van de diverse banken of door middel van een overschrijving te doen.
Samenzang:
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. We zullen de liederen mee lezen of
beluisteren via YouTube. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn, te vergelijken met hoesten. Zelfs als we met maximaal 30 aanwezigen voldoende afstand houden,
is het zingen zeer risicovol. Tijdens een kerkdienst duurt de gemeentezang bij elkaar zo'n
20 minuten, dit betekent dat er door de 30 aanwezige mensen 20 minuten lang zou kunnen worden gehoest. Zelfs op anderhalve meter afstand levert dit behoorlijk wat risico's
op. Wij volgen op dit punt daarom de richtlijn van de Protestantse Kerk, die de samenzang verbiedt: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-enandere-kerkelijke- bijeenkomsten/
Schoonmaak en reiniging
Voor elke kerkdienst worden deurgrepen, microfoons en het spreekgestoelte ontsmet.
De reguliere reiniging van de het kerkgebouw op een doordeweekse dag wordt voortgezet. De keuken is tijdens de Coronacrisis op zondag uitsluitend toegankelijk voor de kosters.
Koffiedrinken na afloop
Dit komt voorlopig te vervallen conform de richtlijn.

Algemene richtlijnen voor bezoek aan een
kerkdienst


Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.



Meldt u voor de dienst aan via de e-mail: ikwilnaardekerk@baptisten-rotterdam.nl.
Aanmelden kan tot 18.00u op de vrijdag voor de dienst van die zondag. Voor hen die zich
niet aan kunnen melden via email is het volgende telefoonnummer beschikbaar:
0104749963 of 0102869094. Krijgt u geen gehoor spreek dan uw aanmelding in op de
voicemail.



Geef aan met hoeveel personen u komt. Namen van bezoekers aan de dienst, kinderen
baby crèche, kinderen zondagsschool.



Op zaterdag voor de dienst ontvangt u voor 14.00u een bericht (via email of telefoon) of u
de dienst kunt bezoeken. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Als u
niet in aanmerking komt om de dienst te bezoeken schuift uw aanmelding automatisch op
naar de volgende dienst. Als u deze niet kunt bezoeken graag afmelden om te voorkomen
dat u de plek voor iemand anders inneemt.



Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts en meldt u via de e-mail of telefonisch af voor de dienst.



Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je naar de dienst;



Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus (COVID-19).
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;



Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;



Hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen,
zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar
de kerkgang;



Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;



Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 18 jaar)



Bezoek thuis het toilet voor u naar de kerk gaat zodat de kans dat u tijdens de dienst naar
het toilet moet zo klein mogelijk is. Toiletbezoek is alleen toegestaan in uiterste noodzaak.
Zie voor noodgevallen het toilet protocol.



Was voor je naar de kerk gaat thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.



Bij de ingang handen desinfecteren.



Als u kinderen in de crèche leeftijd bij u heeft ga dan direct naar zaal zuid, draag uw kind
over aan de crèchemedewerkster en keer terug in de zaal met inachtneming van de 1,5
meter regel.



Volg de instructie van de koster(s) nauwkeurig op.



De garderobe is buiten gebruik, neem uw jas dus mee naar binnen.



Let op dat de stoelen van achter (wand zaal zuid) naar voor (ingang Proveniersstraat)
gevuld moeten worden.



Wanneer er tijdens de kerkdienst klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis.



Volg na de dienst de aanwijzingen op het beeldscherm en/of koster(s) op om de kerk te
verlaten.



Als u niet op kinderen hoeft te wachten ga dan direct naar huis.



Ouders van kinderen die naar de zondagsschool zijn geweest wachten buiten de kerk op
hun kinderen. U verlaat de kerk en wacht op het trottoir op uw kind(eren). Let op de 1,5
meter onderlinge afstand.



Ouders van kinderen op de crèche wachten tot iedereen het gebouw heeft verlaten en zij
van de koster(s) een signaal krijgen om hun kind(eren) op te halen.



Zorg er voor dat er buiten geen opstoppingen ontstaan.



Door naar de kerk te komen accepteert u deze richtlijnen.



Fijne zondag gewenst en graag tot volgende week of een week later.

Toilet protocol voor bezoekers:


Bezoek voor u naar de kerk gaat thuis het toilet zodat de kans dat u tijdens de dienst naar
het toilet moet zo klein mogelijk is.



Gebruik het toilet in de kerk alleen als het niet anders kan.



Na de toiletgang doorspoelen met de klep dicht.



Handen wassen.



Handdoekje met ontsmettingsmiddel gebruiken om eerst deurkruk dan de kraan,
doorspoelknop en tenslotte de wc rand en/of bril schoon te maken.



Doekje in de pedaalemmer weggooien.



Houd bij het teruggaan naar de dienst de 1,5 meter regel aan.

In verband met de Covid-19 richtlijnen zijn onze diensten alleen na
aanmelding bij te wonen. U kunt zich tot vrijdag 18.00 uur via email
aanmelden op:
ikwilnaardekerk@baptisten-rotterdam.nl
Geeft u dan wel aan met hoeveel personen u wilt komen en of daar ook
kinderen bij zijn. Verder vragen wij u uw adresgegevens te vermelden zodat
wij een aanwezigheidslijst kunnen maken. Wij zullen deze gegevens 3
weken bewaren en dan vernietigen.
Uiterlijk zaterdagmiddag 14.00 uur krijgt u een melding of u kunt komen.

Aanwezigheidsregistratie kerkdiensten
Datum

Be- Aanves- wetigd zig

ddmmyyyy

Naam

Voornamen

Totaal
Kerk- Zond.school
kerkzaal en gangers
max 25
zondagsschool

0

0

0

Crèche

0

e-mail adres

Telefoonnnummer

Viering Heilig Avondmaal

Brood en wijn worden niet uitgereikt, maar worden in bakjes klaar gezet voorafgaand aan
de dienst.
De bakjes zullen een stukje brood en een glaasje wijn bevatten.
Deelnemers aan het avondmaal nemen bij binnenkomst een bakje mee en plaatsen dat
naast hen op de grond. Op deze wijze wordt voorkomen dat er door de zaal gelopen gaat
worden. Voorhen die slecht kunnen bukken is een krukje als bijzettafel beschikbaar.
De voorganger krijgt een groter stuk brood en kan dat op de gebruikelijke wijze breken. Ook
de wijn kan op de gebruikelijke wijze uitgegoten worden in de beker.
De dienstdoende avondmaalbedienaars nemen aan het begin van de dienst plaats naast het
spreekgedeelte en zorgen ook tijdens hun bediening voor de voorgeschreven afstand.
Voorafgaand aan en na afloop van de "rondgang" kan zo op de gebruikelijke wijze gebeden
en gedankt worden.
Deelnemers laten de bakjes staan, de koster zorgt na afloop van de dienst dat de glaasjes
afgewassen worden en de bakjes verwijderd.

