1. Algemeen
Vanaf 25 september zal de zgn. 1,5 m maatregel verdwijnen. De overige preventieve maatregelen echter
niet (Was vaak en goed uw handen. Houd 1,5 meter afstand van anderen. Blijf thuis bij klachten en laat u
direct testen. Zorg voor voldoende frisse lucht.). Deze versoepeling heeft gevolgen voor onze wekelijkse
erediensten. De commissie is zich ervan bewust, dat de kerkenraad op grond van art. 58l van de Wet op de
publieke gezondheid de verantwoordelijkheid en zorgplicht heeft voor de bijeenkomsten van de gemeente.
De Coronacommissie heeft antwoorden proberen te geven vanuit die zorgplicht enerzijds en anderzijds
getracht antwoorden te geven die de verruimingsmogelijkheden bieden. Deze treft u hieronder aan.

2. Uitgangspunten
❖ Eén van onze uitgangspunten baseert zich op het principe dat een kerk (of een eredienst) open
moet staan voor alle leden van de kerk en de gasten daarvan. Christus roept ons allen en er is in
het koninkrijk van God geen onderscheid des persoons. Dat houdt voor ons in dat we geen zgn.
“selectie-aan-de-poort” willen toepassen. Een ieder is hartelijk welkom. Concreet houdt dit in dat
we geen controle uitoefenen d.m.v. het verplicht stellen een QR-code of een ander officieel papier
met verklaringen van artsen of uitslagen van testen (het zgn. 3 G-principe) te tonen
❖ Het maximum aantal bezoekers
De commissie adviseert om max. 50% van het aantal stoelen te laten bezetten tijdens de eredienst.
Concreet is dit 98 bezoekers (zie tabel). Het totaal aantal stoelen is 196.
50 %
55 %
60 %
65 %
70 %
75 %

98 zitplaatsen
108 zitplaatsen
118 zitplaatsen
128 zitplaatsen
137 zitplaatsen
147 zitplaatsen

3. Argumentatie van bovenstaande tabel
Voor binnen- evenementen (in goed geventileerde ruimtes) stelt het RIVM een maximale bezetting van
75%. Omdat ons kerkgebouw geen toereikende ventilatiemogelijkheden heeft, acht de commissie het
verstandig om ruim onder het maximum van 75% te blijven. Ons lijkt een bezetting van 50% verantwoord
mede in het licht van het feit dat velen gevaccineerd zijn. Omdat enkele harde gegevens in ons nadeel zijn
is gekozen voor 50%. We weten dat we daarmee de routekaart verlaten maar het beleid van de overheid is
ook veranderd.

4. Enkele harde gegevens waar wij bij onze advisering rekening mee hebben gehouden
•
•
•
•

Op het moment van overleg kleurde de veiligheidsregio van Zaanstreek / Waterland rood dat
als kwalificatie heeft: Ernstig. Extra waakzaamheid is dus geboden;
Het is niet of nauwelijks mogelijk om de kerkzaal te ventileren;
De verwarming werkt voor het grootste deel met een interne luchtcirculatie ;
Veel bezoekers verkeren in de leeftijd die als kwetsbaar geldt.

Conclusies
1. Er is zal niet gevraagd worden om een vaccinatiebewijs of andere documenten bij binnenkomst van
het gebouw (3-G).
2. We handhaven het deurbeleid. De coördinatoren zullen de vraag stellen of men geen
coronaverschijnselen heeft; vervolgens zullen zij placeren. Deze functie wordt al belangrijker
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naarmate het aantal bezoekers zal gaan stijgen. Zeker bij het verlaten van het kerkgebouw. De twee
coördinatoren zullen blijven.
De ouderling van Dienst zal de predikant geen hand geven bij aanvang of sluiting van de dienst;
Omdat de dienst der barmhartigheid (collecte) toch een wezenlijk deel is van de eredienst en nu
niet zichtbaar is, adviseert de commissie de collecte weer een duidelijke plek in de eredienst te
geven. Het beste is om dit bij het verlaten van de kerk door de diakenen te laten uitvoeren.
Collectezakken worden niet tijdens de dienst doorgegeven.
Het koffiedrinken is moeilijk te realiseren naarmate het aantal bezoekers stijgt. De onderlinge
afstand wordt al snel verwaarloosd en voor kwetsbare bezoekers kan dit nare gevolgen met zich
meebrengen. We beseffen ons terdege dat de onderlinge afstand is afgeschaft maar we beseffen
ons ook dat we geen zekerheid hebben over het vaccinatiepercentage. De ongevaccineerden lopen
dan een groot risico en ook voor die groep dragen we een zorgplicht.
Het éénrichtingsverkeer in de kerkzaal blijft zoals het is. We verlaten de kerkzaal via de
nooduitgangen op aanwijzing van de coördinatoren zodat ook de collecte op een veilige en ordelijke
manier kan verlopen.
Jeugdactiviteiten, tienerkerk en crèche kunnen in zijn volle lengte en breedte op de zondag worden
uitgeoefend. Zo ook catechisatie en andere zaken die door de weeks plaatsvinden.

Ventilatie
Verder is de commissie van mening dat het zeer verstandig is om grondig onderzoek te laten doen naar de
maatregelen om de ventilatie te verbeteren. De commissie is van mening dat dit probleem al groter wordt
nu we de koudere jaargetijden tegemoet gaan. Dan is het (minimale) ventileren via de nooduitgangen zoals
we dat nu doen, niet langer mogelijk.

Door de week
❖ De commissie adviseert om het niet verhuren van de zalen op te heffen.
❖ Dit geldt ook voor de kerkzaal maar met dien verstande dat men gebruik wenst te maken van de
technische apparatuur een deskundig kerklid dit zal bedienen, dan wel dat men vooraf
geïnstrueerd wordt in het vakkundige gebruik van de installaties
❖ Bij begrafenissen zal met de coördinator van de kosters de beschikbaarheid van een koster
geregeld moeten worden. Hij/zij weet bij calamiteiten hoe er gehandeld moet worden.

Kort samengevat
Ons advies is om vanaf 25 september de capaciteit van de kerkzaal voor 50 % te benutten en de overige
regels te handhaven met als uitzondering het collecteren. Door de week is de verruiming groter en is er
meer mogelijk.
We hebben getracht om enerzijds de zorgplicht van de kerkenraad en anderzijds de verruiming op een
verantwoorde wijze in balans te brengen, wetend dat het niet mogelijk is om voor alle betrokkenen het
juiste antwoord te geven of te vinden.
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