Aangepaste regeling gebruik
kerkgebouw "de bron" tijdens de
lockdown periode 19 december 2021
tot 15 januari 2022.
Op 18 december 2021 is door premier Mark Rutte opnieuw een landelijke lockdown afgekondigd.
In navolging van de regelingen die bekend zijn gemaakt op de site van het CIO en het SKW zijn de volgende
besluiten genomen.
•

•
•

De kerkdiensten worden in deze periode opgenomen met een minimaal aantal mensen die nodig zijn
voor de opnamen. De volgende functies zijn hierbij van belang:
o predikant
o ouderling van dienst
o bijbellezer
o mediateam (2 personen)
o organist of pianist, wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van filmpjes maar van live
muziek zijn max 2 zangers toegestaan
o verzorger koffermoment
o coördinator, tevens gastvrouw en BHV taak
Buiten deze groep dienstdoend personeel zijn 4 gemeenteleden uitgenodigd die om sociale redenen
of omdat ze digitaal niet vaardig zijn anders verstoken zijn van de mogelijkheid een dienst (fysiek of
digitaal) mee te maken. Deze gemeenteleden zijn persoonlijk uitgenodigd en worden volgens de
regelingen zoals in het gebruiksplan zijn opgenomen ontvangen en begeleid. (denk hierbij ook aan
registratie, desinfectie handen, gebruik mondkapje en 1,5 m afstand)
Alle fysieke bijeenkomsten voor de jongeren (alle leeftijdscategorieën binnen het mentorwerk)
vervallen.
Alle vergaderingen worden zoveel mogelijk of uitgesteld tot na de lockdownperiode of via
Teams/Zoom gehouden. Een uitzondering hierop is de wekelijkse openstelling van de kerk voor “Open
Kerk” om een mogelijkheid te bieden gasten te ontvangen die een luisterend oor nodig hebben.
Afgesproken is dat er maximaal 2 leden van het team aanwezig zijn en er maximaal 2 gasten
tegelijkertijd ontvangen kunnen worden.

De afspraken zijn op 20 december 2021 vastgesteld door het coronateam. De bestuursraad is hiervan via de
mail op de hoogte gesteld.
Deze regeling is als inlegvel toegevoegd aan het gebruiksplan 3.1 november 2020
Opmerking.
De lockdown ging vrijwel ogenblikkelijk in. Na intern beraad van het coronateam op 18 december is besloten
om de morgendienst op zondag 19 december volgens fot dan toe geldende regels door te laten gaan. In totaal
(incl ondersteunende diensten) waren 82 personen aanwezig.
Ook hebben op die dag nog enkele activiteiten in “de bron” plaatsgevonden. (mentorgroepen, opname
orgelconcert voor 2de kerstdag en een ontmoeting met een te beroepen predikant)
De bestuursraad is op 18 december nog op de hoogte gesteld van de activiteiten op 19 december.

