Veilig samenkomen in tijden van Covid 19
In het Gebruiksplan veilig samenkomen in tijden van Covid 19 – Doopsgezinde
Gemeente Leeuwarden - staan alle uitwerkingen van de richtlijnen voor
erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten van de ADS en CIO.
Dit gebruiksplan is op de DGL-website te vinden onder het kopje: Gemeente
zijn Corona tijd. Het gebruiksplan is in te zien bij de kosterij.
De kerkenraad is heel blij dat er zondag 5 juli, na 17 weken, weer een dienst
gehouden mag worden. Daar ook wij de anderhalve meter maatregel moeten
handhaven zijn er aan aantal regels opgesteld waar elke bezoeker zich aan
moeten houden. Per dienst worden er veiligheidscoördinatoren aangesteld, zij
zijn te herkennen aan het gele hesje. Zij dragen zorg voor de handhaving van
het gebruiksplan. De aanwijzingen van de veiligheidscoördinatoren dienen door
een ieder opgevolgd te worden.
• Leden, vrienden, belangstellenden met een zeer kwetsbare gezondheid
wordt afgeraden de komende tijd de dienst te bezoeken.
• Bij gezondheidsklachten, verkouden, niezen, hoesten, koorts,
kortademigheid of als u de afgelopen twee weken contact gehad heeft
met iemand die mogelijk besmet is met het Corona-virus wordt u
dringend verzocht thuis te blijven. Dit geldt ook voor de anderen uit uw
huishouden.
• Aanmelding: dit kan tot zaterdag 12.00 uur via de kosterij. Telefonisch op
tel nr. 058-2124073 – u kunt de voicemail inspreken. Via de mail:
koster@dgleeuwarden.org. Graag u naam en telefoonnummer
vermelden en met hoeveel personen u komt.
• Registratie: Bij opgave vragen wij u naam en telefoonnummer. Deze lijst
wordt samengesteld voor het geval achteraf blijkt dat een persoon
besmet is met COVID-19 die in deze dienst aanwezig was.
In voornoemd geval wordt deze lijst ter beschikking gesteld aan de GGD
i.v.m. het voorgeschreven contactonderzoek.
De lijst wordt op een afgesloten plek bewaard en aan niemand ter inzage
gegeven.
Twee maanden na de dienst wordt deze lijst vernietigd.
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• Fietsen kunnen niet op het kerkplein gestald worden. Scootmobiels
kunnen wel op het kerkplein geplaatst worden. (op het blauwe tegeltje)
• Bij het hek wordt u ontvangen door een veiligheidscoördinator, hij/zij
vraagt of u zich aangemeld heeft en stelt nogmaals de
gezondheidsvragen.
• Als u zich niet vooraf aangemeld heeft en er ruimte over is dan kunt u de
dienst bezoeken. De registratie wordt dan in de kerk gedaan.
• Het is niet toegestaan op het kerkplein met elkaar in gesprek te gaan, de
banken zijn afgezet met rood/wit lint.
• Voor de kerkdeuren staat handreinigingsgel; hier reinigt u uw handen
mee.
• De garderobe en toiletten zijn afgesloten. Allen is uiterste nood kan via
een veiligheidscoördinator gebruikt gemaakt worden van het toilet.
• Bij de ingang van de kerk staan 2 veiligheidscoördinatoren, zij delen de
liturgie uit en begeleiden u naar uw zitplaats.
• Alle zitplaatsen zijn op anderhalve meter afstand. Huisgenoten zitten
i.v.m. praktische invulling en uit oogpunt van solidariteit ook apart. Het is
niet toegestaan te gaan staan of stoelen te verplaatsen.
• Pepermunt en water zijn niet aanwezig in de kerk, dit kunt u van huis
meenemen.
• Gemeentezang tijdens de dienst is niet toegestaan.
• Tijdens de open ruimte is het niet mogelijk naar voren te komen; u kunt
vanaf uw plaats kort iets zeggen, dit wordt door de predikant herhaald.
• Collecte is na afloop van de dienst, de collecteschalen staan bij de
uitgang.
• Zolang de anderhalve meter maatregel van kracht is wordt er geen
koffie/thee geschonken.
• Na afloop van de dienst geven de veiligheidscoördinatoren aan wie de
kerkzaal mag verlaten, te beginnen bij de achterste rij.
• De predikant is op het kerkplein aanwezig; het is niet mogelijk om in
gesprek te gaan. U kunt wel een kaartje daar achterlaten met bijv. een
opmerking over de dienst. Kaartjes liggen in de kerk.
• Op het kerkplein elkaar ontmoeten, napraten is niet toegestaan.
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