Coronaprotocol “De Rank”
Start kerkdiensten 10.00 uur.
1. Vanaf zondag 26 juli 2020 hebben wij het voornemen om onze diensten
weer te gaan houden met 20 exclusief Ambtsdragers
2. In de Bonifatiuskerk kunnen (rekening houdend met de anderhalve meter
afstand) ongeveer 20 mensen de dienst bijwonen,
3. In de hal of buiten staat desinfecteringsmiddelen
4. De gastheer/vrouw dragen handschoenen en mondkapje
5. De kapstok vervalt
6. In de Bonifatiuskerk wordt door een medewerkende de plaatsen
aangewezen waar mensen kunnen zitten
7. In de Bonifatiuskerk word de trap naar boven voor gemeenteleden
afgesloten deze is alleen te gebruiken voor de organist en evt. zangers als
er weer gezongen mag worden.
8. In verband met besmettingsgevaar word er na de dienst gelucht en de kerk
door de aanwezige ambtsdragers en vrijwilligers gedesinfecteerd.
9. De kerkdiensten per video ook uitgezonden via www.kerkomroep.nl en zo
mogelijk ook met beeldopname op YouTube en onze website
www.Gemeentederankarnhem.nl
Deelnemen aan de kerkdienst:
Iedere deelnemer aan de Eredienst is verplicht een mondkapje te dragen totdat men
op hun aangewezen plaats zit. Zo ook bij het verlaten van de kerk !!
10. Via tel. NR. 026 - 7505826 kunnen mensen zich op vrijdag tussen 18.30
uur en 20.00 uur aanmelden als bezoeker van de kerkdienst.
11. Met hoeveel mensen zei komen. Ook moet aangegeven worden of deze
met personen een huishouden vormen met elkaar (en dus bij elkaar
mogen zitten).
12. Jannie Mentink houdt een lijst bij voor de Bonifatiuskerk en indien nodig
van Oosterzeehuis
13. Er wordt geïnformeerd of er rekening gehouden moet worden met rolstoel
of iets dergelijks. Of er gebruik van de ringleiding wordt gemaakt
14. vóór 18.30 uur worden er geen reserveringen aangenomen en vol is vol.
In principe geldt de volgende prioriteitsvolgorde:
- Dienstdoende medewerkers.
- Zij die nog niet geweest zijn hebben voorrang
- Op volgorde van aanmelden.
15. De telefoontjes moeten zo kort mogelijk gehouden worden om te
voorkomen dat anderen steeds de ‘in gesprek toon’ krijgen. Na 20.00 uur
worden geen reserveringen meer genoteerd Jannie bekijkt of het Ds. Van
Oosterzeehuis ook gebruikt moet worden
16. Er is geen mogelijkheid voor autodienst of ondersteuning voor naar de kerk
te gaan
17. Er is geen kindernevendienst en /of crèche en/of jeugdkerk.
18. Zoals de kerk dan is ingedeeld zal hij verder ook blijven.

Binnenkomst kerkzaal:
19. De mensen komen via de hoofdingang In de Bonifatiuskerk binnen
20. Bij de deur staat een medewerker die gecheckt of men zich hebben
aangemeld.
21. Er wordt gevraagd of men last heeft van verkoudheid, niezen, hoesten,
koorts, kortademigheid of luchtwegklachten. Bij twijfel wordt men niet
toegelaten. Hierover is geen discussie mogelijk.
22. Men wordt gevraagd de handen te desinfecteren, materiaal daarvoor staat
bij de ingang van de kerkzaal.
23. De toiletten mogen alleen in uiterste nood gebruikt worden met mondkapje.
24. De garderobes mogen niet gebruikt wordt.
25. In de kerkzaal wordt men door een medewerker naar de plaats gebracht.
Als men van de ringleiding gebruik maakt moeten ze dat bij het aanmelden
vermelden Over de plaatsing is geen discussie mogelijk.
26. Zodra de dienst begint, worden er geen mensen meer toegelaten.
27. Voor en tijdens de dienst mag niet heen en weer gelopen worden.
De kerkdienst:
28. De predikant komt vanuit het Ds. Van Oosterzeehuis de kerk binnen, met
de ouderling van dienst en de diakenen (alle met mondkapje)
29. In de banken van de ouderlingen zitten een geluidsman en 1 ouderlingen
met anderhalve meter tussen ruimte De diaconie zitten in haar eigen bank
de predikant zit schuin achter de Avondmaalstafel op de groene oude stoel
30. Tijdens de dienst hebben ouderling ( bank) en predikant (stoel) hun eigen
plaats
31. Er is tijdens de dienst wel orgelspel en zang door zanger(es), maar er mag
niet worden meegezongen.
32. Er is een medewerker aanwezig die zet de uitgekozen gemeenteleden op
hun plaats en houd vanuit de achterste bank de gemeente in de gaten
33. Alleen aan de uitgang staan 3 mandjes voor de collecte .
34. Er mag na de kerkdienst in het Ds. Van Oosterzeehuis door de predikant
koffie of thee worden gedronken
Verlaten kerkzaal
35. De predikant, ouderling en diaconie verlaten de kerk als eerste
36. Na afloop van de dienst verlaten de mensen de kerkzaal, te beginnen met
de dienstdoende ambtsdragers en de voorganger daarna vanaf met de
laatste banken en zo naar voren. De medewerker staat achter om de
handen te desinfecteren en alles in de gaten te houden.
37. Iedereen verlaat de kerk met mondkapje via de hoofdingang.
38. Bij het verlaten van de kerk worden de handen opnieuw gedesinfecteerd.
39. Het is niet toegestaan om bij of voor de kerk te blijven praten met elkaar.
Dat belemmert de doorstroming en zorgt voor onvoldoende afstand tot
elkaar.
Overige maatregelen:
40. Omdat de kerkzaal na ons gebruikt word door de Hersteld Apostolische
zendings gemeente Arnhem is extra schoon maken nodig.( zie
Schoonmaakprotocol)

41. Voor kerkelijke activiteiten buiten de kerkdiensten, moet altijd eerst contact
opgenomen worden met de koster. Mevr. G Albertus tel 026 - 3815783. Zij
beoordelen of de activiteit kan plaatsvinden en onder welke voorwaarden.
42. Deze afspraken gelden in ieder geval voor 1 september2020. Daarna
wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Ook wordt het protocol
bijgesteld als de richtlijnen van het RIVM veranderen.
43. Er is ook al een protocol gemaakt voor het Heilig Avondmaals
44. Bij rouwdiensten in het kerkgebouw regelt de koster ( Mevr. G. Albertus tel:
026 - 3815783) de gang van zaken in overleg met de dienstdoende
predikant.
45. Dit gebruiksplan is goedgekeurd door de kerkenraad van “De Rank”
46. Dit gebruiksplan geldt voor de Bonifatiuskerk wordt via een brief bekend
gemaakt aan alle gemeenteleden van ‘De Rank”. Het plan komt ook op
onze website te staan via de Zondagsbrief melding van gemaakt
47. In ieder kerkgebouw is een uitgeprint exemplaar van dit gebruiksplan
aanwezig.
Bij vragen of voor informatie:
Mevr. Jannie Mentink Tel: 026 – 3618422 mail: jm.mentink@hetmail.com
Mevr. Tineke Logtmeijer Tel: 026 - 3814111 mail: jc.logtmeier@upcmail.nl
Mevr. Gees Albertus
Tel: 026 - 3815783 mail: 6842ak6@hetnet.nl
Dhr. Jack Theunissen Tel: 026 - 3115164 mail: jtheunissen1944@gmail.com
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