Gebruiksplan

Carnisse Haven
voor kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Actualisatie 18 december 2021 (vervangt versie 17 november 2021)
Weer een lockdown
De Coronapandemie blijft de samenleving teisteren. De zogenaamde ‘omikronvariant’ heeft de overheid
er op 18 december toe doen besluiten om een nieuwe, harde lockdown in te voeren. In navolging
daarvan komt de PKN met de aanbeveling om voor al het kerkenwerk, kerkdiensten en overige
gemeenteactiviteiten, alleen de digitale middelen te gebruiken en slechts in uitzonderlijke gevallen te
kiezen voor fysiek bijeenkomen. Alles online dus. In Carnisse Haven volgen we die adviezen op. Helaas
ook dit jaar geen gewone Kerst- en nieuwsjaarvieringen dus.

Compact vanwege korte looptijd tot uiterlijk 15 januari 2022
We hebben voor deze periode van de feestdagen te maken met een kortdurende lockdown welke is
afgekondigd tot 15 januari 2022 05:00u maar waarover de overheid rond 9 januari 2022 een
heroverweging uitvoert. Dit gebruiksplan is om deze reden zeer compact en gaat niet in op situaties die
in deze periode niet aan de orde zijn.

Ongewijzigd: de basisregels
•
•
•
•

Van iedereen die het kerkgebouw binnengaat wordt verlangd de handen te reinigen.
We houden 1,5 m afstand tot elkaar
Thuisblijven bij klachten die op corona kunnen duiden.
De (hulp)koster zorgt ervoor dat in ruimtes waar mensen samenzijn, de ventilatie ingeschakeld is.

Kerkdiensten en overige gemeenteactiviteiten
•

•
•
•
•

Kerkdiensten: uitsluitend online
o Tijdens de dienst zijn alleen de voorganger en een tot een minimum beperkt aantal
medewerkers aanwezig (organist, ouderling van dienst, koster, 2 beamermedewerkers).
o Muzikale ondersteuning: maximaal 4 voorzangers plus een dirigent of in de plaats daarvan
het kinderkoor ZieZo met een dirigent.
Uitvaartdiensten: maximum van 60 personen (i.v.m. 1,5 m afstandsregel) plus medewerkers
Geen overige gemeente-activiteiten. Uitzondering: Open Kerk
Geen verhuringen. Uitzondering: Voedselbank.
Bezoekwerk: Bij voorkeur contacten onderhouden door (beeld)bellen, email of per post. Alleen in
dringende gevallen, bijvoorbeeld bij crisismomenten, kan in overleg met de betrokkenen een fysieke
ontmoeting plaatsvinden. Met inachtneming van de 1,5 m afstandsregel en met niet meer dan twee
bezoekers.
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