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Dit gebruiksplan beschrijft hoe de Pauluskerk (Wolfert van Borsselenweg 116, Amstelveen) gebruikt
zal worden met inachtneming van overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus en de
daarop gebaseerde richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan zal worden
aangepast wanneer gewijzigd overheidsbeleid dit mogelijk of noodzakelijk maakt, en op basis van
ervaring. De actuele versie van het gebruiksplan wordt gepubliceerd via de website en de emaillijst
van de gemeente.

Kerkdiensten
Toelating – gemeenteleden
Vanaf zondag 5 juli:
Het maximaal aantal personen dat beneden in de kerkzaal aanwezig kan zijn met
inachtneming van de 1,5m regel, afgezien van predikant, koster, organist en
kerkenraadsleden, is vastgesteld op 75 personen. Daarnaast kunnen tot 35 personen op de
galerijen worden toegelaten. Omdat dit aantal kleiner is dan het normale aantal kerkgangers
kunnen gemeenteleden vooralsnog één dienst per zondag bezoeken.
De gemeente wordt hiertoe op alfabet in twee groepen ingedeeld die de ene week de
ochtenddienst en de andere week de avonddienst kunnen bezoeken. Gemeenteleden
kunnen aanvragen om bij wijze van uitzondering alleen ’s ochtends of ’s avonds te worden
ingedeeld, bijvoorbeeld in verband met jonge kinderen.
Het aantal aanwezigen dat op basis van de 1,5m regel kan worden toegelaten is groter dan
het aantal aanwezigen dat verantwoord aanwezig kan zijn bij samenzang. In diensten waarin
gezongen wordt (zie onder), wordt het aantal aanwezigen beperkt tot 75.

Toelating risicogroepen:
Gemeenteleden met verkoudheidsklachten en niet meer dan lichte verhoging blijven thuis.
Bij koorts en/of benauwdheidsklachten blijven ook hun gezinsleden thuis.
Gemeenteleden die klachten ontwikkelen na het bijwonen van een dienst melden dit zo snel
mogelijk (ook) aan de gemeente.
Gemeenteleden van 70 jaar en ouder wordt er op gewezen dat zij een verhoogd risico lopen,
maar dienen zelf de afweging te maken of zij de diensten bijwonen of niet.
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Toelating - gasten
Per dienst worden vijf plaatsen voor gasten vrijgehouden. Om hiervan gebruik te maken
dienen zij uiterlijk op vrijdagavond 18:00 uur voorafgaand aan de betreffende zondag per
email of telefonisch bij de scriba te melden. Toelating is op basis van volgorde van
aanmelding.

Zitplaatsen
De te gebruiken zitplaatsen worden aangegeven met een markering. Uitgangspunt is dat steeds één
rij banken wordt vrijgehouden, en dat de te gebruiken zitplaatsen niet in rechte lijn achter elkaar
liggen. Van de galerijen wordt gebruik gemaakt wanneer er beneden onvoldoende zitplaatsen zijn.

Leiding tijdens de dienst
De koster heeft rondom en tijdens de dienst de algemene leiding bij het uitvoeren van dit
gebruiksplan. De koster wijst één of meerdere personen aan die hem hierbij behulpzaam zijn.
Iedereen volgt de aanwijzingen die door of namens de koster worden gegeven op.

Aankomst
Kerkgangers maken bij binnenkomst gebruik van de linker- of rechterdeur. De middendeur wordt
niet gebruikt met uitzondering van toegang voor rolstoelen en rollators.
Bij gelijktijdige aankomst wachten kerkgangers waar nodig buiten om anderen te laten voorgaan en
houden daarbij 1,5m afstand. Bij de deur worden zij opgevangen door koster of één van zijn
medewerkers die waar nodig uitleg geeft over gebruiksregels en een zitplaats aanwijst. Er is dus
géén vrije zitplaatskeuze.

Vertrek
Bij het uitgaan van de kerk worden alle drie de deuren gebruikt. Gemeenteleden wachten tot zij aan
de beurt zijn, als volgt:
-

De volgorde is van achteren naar voren. Een volgende rij gaat lopen als de vorige rij
minsten 1,5m verder is.
Het middenvak heeft, per rij, voorrang op de vakken rechts en links.

De gemeente verlaat de kerkzaal direct, en blijft niet napraten in de garderobe of bij de deuren. In
de directe omgeving van de kerk afstand houden en geen groepen vormen.
Voorlopig is er géén koffiedrinken na de dienst.

Garderobe
Deze wordt voorlopig niet gebruikt, dus jassen meenemen naar de zitplaats.
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Toiletten
De toiletten zijn beschikbaar, maar de gemeente wordt opgeroepen het gebruik tot het
noodzakelijkste te beperken.

Kerkboeken
Er worden géén bijbels en psalmboeken ter beschikking gesteld. Deze zelf van huis meenemen. De
eigen kerkboeken die voorheen in de banken lagen worden nu bij de ingang klaargelegd. Na het
eerste kerkbezoek deze meenemen naar huis.

Gemeentezang
Op basis van het rekenmodel op www.eerstehulpbijventilatie.nl is vastgesteld dat het samenzang
verantwoord is met inachtneming van de volgende maatregelen:
-

Het aantal aanwezigen in diensten waarin gezongen wordt is niet meer dan 75
Predikanten krijgen een aanwijzing het aantal te zingen psalmverzen te beperken zodanig
dat de totale lengte van de zang niet meer dan 10 minuten bedraagt
De kerkzaal wordt tussen de diensten door gelucht
De gemeente wordt opgeroepen ingetogen te zingen

Een mogelijk alternatief is dat per dienst tot drie gemeenteleden op vrijwillige basis namens de
gemeente zingen, samen met tot drie kerkenraadsleden. Degenen die zingen nemen plaats op de
voorste rijen. In dat geval wordt het maximale aantal aanwezigen bepaald op basis van de 1,5m
regel.

Kerkenraad en predikant
Vooralsnog wordt elke dienst slechts door een deel van de kerkenraad bijgewoond, volgens rooster.
Predikant en kerkenraadsleden geven elkaar gaan hand, ook geen liturgische handdruk aan het begin
en eind van de dienst.

Collecte
Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd. Bij de uitgangen worden rekken geplaats met elk drie
collectezakken.

Crèche /Op stap
De crèche wordt vanaf juli weer gehouden zodra hiernaar vanuit de ouders vraag is. In de
crècheruimte is één volwassene en een jongere voor de oppas aanwezig.
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Bediening H. Avondmaal
Bediening van het H. Avondmaal zal vanaf september weer plaatsvinden. Nadere bijzonderheden
worden bepaald bij hervatting van de bediening maar houden waarschijnlijk in:
-

Viering zowel ’s ochtends als ‘s avonds
Beperking van het aantal deelnemers per tafel in verband met 1,5m
Kerkenraadsleden geven aanwijzingen over aangaan per vak
Gebruik van losse bekertjes
Gefaseerd verlaten van de tafel (eerst midden, dan links, dan rechts).

Bediening H. Doop
Bediening van de doop kan plaatsvinden met inachtneming van het volgende:
-

Doopouders en predikant houden afstand. Alleen bij de besprenkeling zelf komt één van de
doopouders dichter de predikant. Deze bedient de doop met een uitgestrekte arm.
Kinderen komen niet bij de bediening van de doop naar voren/uit de crèche.
Géén zegenwens door de gemeente na afloop van de dienst
Toelating van gasten in overleg

Hygiëne
Bij de ingangen wordt handgel beschikbaar gesteld.
Het dragen van een mondkapje is niet vereist, maar wel toegestaan.
Vóór en na de ochtenddienst worden schoongemaakt:
-

Deurknoppen, handgrepen en leuningen
Bovenkant banken
Kansel
Toiletten
Speeltafel orgel

Samenkomsten voorafgaand aan begrafenissen
Aanwezigen worden toegelaten op basis van het protocol van de begrafenisondernemer, tot het
maximum aantal aanwezigen in de kerkzaal (zie boven).
De verdeling van te gebruiken zitplaatsen is als tijdens gewone kerkdiensten. Ook voor samenzang
gelden dezelfde regels als tijdens kerkdiensten.
De koster bespreekt met de begrafenisondernemer hoe de toegang, het toewijzen van zitplaatsen en
het vertrek uit de kerk worden geregeld. Afgesproken kan worden dat de begrafenisondernemer
rondom en tijdens de samenkomst hierbij de leiding heeft, maar de koster blijft verantwoordelijk
voor een ordelijke gang van zaken en kan tijdens de samenkomst te allen tijde aanwijzingen geven.
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Na afloop van de samenkomst wordt de kerkzaal gereinigd als na een kerkdienst.

Samenkomsten van de gemeente door de week
Tot en met augustus zullen er naar verwachting slechts in beperkte mate bijeenkomsten door de
week worden gehouden. Voorafgaand aan het begin van het nieuwe winterseizoen zullen nadere
maatregelen worden bepaald. Vooralsnog geldt het volgende:
-

Maximaal één bijeenkomst tegelijk
Elk gebruik van het gebouw wordt vooraf gemeld bij de koster. Dit geldt óók voor individueel
bezoek aan het gebouw (bv oefenen organisten).
Per bijeenkomst is er één bij de koster bekende contactpersoon, deze is verantwoordelijk
voor ordelijke aankomst, plaatsing en vertrek.
In de consistorie komen maximaal 6 personen bij elkaar
In de grote zaal komen maximaal 10 personen bij elkaar
De overige zalen worden vooralsnog niet gebruikt
Er wordt niet samen gezongen

Bijeenkomsten van de gehele gemeente
Voor een bijeenkomst zoals bijvoorbeeld met een beroepen predikant gelden in hoofdlijnen dezelfde
regels als voor een kerkdienst, waarbij per geval nadere aanwijzingen worden gegeven. Gestreefd
wordt naar een combinatie van fysieke en online deelname. Toelating op basis van aanmelding
vooraf.

Verhuur
Vooralsnog wordt het kerkgebouw, inclusief de zalen, niet beschikbaar gesteld voor verhuur.
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