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'Geef elkaar de ruimte'
Advies van het moderamen P.K.N. n.a.v. versoepelingen van 25 september 2021:
De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in
een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting
van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één
van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.
Het moderamen van de Protestantse Kerk realiseert zich goed dat de meningen over de
coronamaatregelen in de samenleving - en daarmee ook in de kerk - sterk verdeeld zijn. Het
is waarschijnlijk lastig voor kerkenraden om een besluit te nemen waarbij iedereen zich veilig
en gerespecteerd voelt. Daar is het moderamen zich van bewust.
Scriba René de Reuver: ‘Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast
afstand houden, blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare
gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Ik hoop dat
gemeenten de versoepelingen zo invoeren dat het past bij de situatie in hun gemeente.
Bovenal hoop ik van harte dat we elkaar de ruimte geven’.
‘Geen verplichte 1,5 meter afstand meer houden in de kerkelijke gebouwen,
maar geef elkaar de ruimte en houd gepaste afstand’.
Met andere woorden: ‘Geef elkaar de ruimte, maar houd rekening met mensen met een
kwetsbare gezondheid en respecteer mensen die zich niet veilig voelen bij de
versoepelingen’.

'Geef elkaar de ruimte'
Enkele aandachtspunten van Gebruiksplancommissie ‘De Hoeksteen’, n.a.v. de
versoepelingen:




De kerk kan open zonder mondkapje of 1,5 meter, echter wel ‘gepaste’ afstand.
(eigen verantwoordelijkheid klinkt hier door);
We maken aan de deur geen gebruik van het coronatoegangsbewijs, en ook het
inschrijven vervalt. De handgel staat er wel;
De rijen in de kerkzaal blijven op dezelfde afstand staan, behalve enkele achterste
rijen, daar komt een rij tussen omdat het steunen op de rugleuning gemist
wordt. Wordt het erg druk, dan kan deze rij, die nu zichtbaar gesloten is, gebruikt
worden.














De voorste vijf rijen kunnen worden gebruikt door mensen die wel op afstand willen
zitten (de rode papieren worden hier gewoon op de volgende twee stoelen gelegd);
De galerij en de rest van de kerkzaal is geheel open;
Na de dienst gaan de eerste vijf rijen (zie boven) door zaal 'De Cirkel' de kerkzaal
verlaten. In zaal 'De Cirkel' kunnen deze mensen ook zittend rustig koffiedrinken;
De mensen uit de overige rijen en de galerij gaan net als vroeger, per rij, door de
achterdeuren naar de hal;
Let op de coördinatoren, zij geven voor de dienst aan waar u kunt zitten en geven
ook aan welke rijen de kerkzaal kunnen verlaten na afloop van de dienst;
Koffiedrinken kan vanaf nu ook staande, voorlopig ook buiten; houd rekening met
elkaar en behoud toch afstand naar de ander toe;
De coördinatoren zijn tot eind van het jaar ingeroosterd, dat houden we graag zo, het
geeft zekerheid aan mensen die nog niet zo vrij willen zijn;
Het zingen is een probleem dat met versoepeling van maatregelen niet is opgelost,
de afzuiginstallatie is nog niet vervangen. De zanggroep zingt nog steeds voor de
preek en de gemeente zingt, samen met de zanggroep, twee liederen na de preek;
Alle commissies, enz., genoemd in het Jaarboek 2021 P.G.L.O. kunnen gebruik
maken van de zalen, ook kan er weer verhuurd worden;
Concerten kunnen echter nog niet gegeven worden;
De basisregels (gepaste afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten)
blijven gelden.
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