Gebruiksplan Lutherse kerk Breda

Vanaf 1 juni 2020 is de Lutherse kerk weer beschikbaar voor het houden van
kleinschalige bijeenkomsten tot 30 personen. Vanaf 1 juli 2020 is door de
overheid het maximaal aantal bezoekers op 100 gesteld voor de vaste
gebruikers/huurders van de Lutherse kerk en ook voor andere zakelijke en
maatschappelijke bijeenkomsten, met inachtneming van de geldende
randvoorwaarden.
Wij volgen het Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten dat is
gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een
uitwerking van dat protocol.
Dit voorschriften in dit gebruiksplan zijn ook van toepassing op niet kerkelijke
bijeenkomsten die vanaf 1 juni worden gehouden in één van de ruimtes van de
Lutherse kerk.
De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt
bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.
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Doel en functie van dit gebruiksplan

Algemene afspraken
In het kader van de doelstelling van dit gebruiksplan gelden de volgende
afspraken:
- anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde
huishouden behoren;
- mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven,
samen met anderen uit hun huishouden;
- de samenkomsten zo inrichten dat op het gebied van organisatie, routing
en hygiëne wordt voldaan aan de richtlijnen en voorschriften van de
overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte
richtlijnen;
- op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. Dat betekent
dat dit gebruiksplan regelmatig wordt geactualiseerd.
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Gebruik van het kerkgebouw

a. Meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag
Diensten in de Lutherse kerk vinden in principe plaats op de 1e en 3e
zondag van de maand door de Ekklesia Breda en op de 4e zondag van de
maand door de Remonstranten Breda. De diensten worden per dagdeel
gehuurd, in beginsel is de ruimte beschikbaar van 09:00 uur tot 13:00
uur. Op bijzondere dagen wordt van dag en tijdstip afgeweken, in overleg
met de beheerder van het gebouw.
b. Gebruik kerkzalen
Het protocol gaat uit van de ‘anderhalve meter’ tussen bezoekers. Het is
niet mogelijk om èn anderhalve meter afstand te houden èn 100 personen
in het gebouw te ontvangen.
c. Plaatsing van de stoelen in de kerkzaal
De kerkzaal is flexibel en naar wens in te richten. Gezinnen en personen
die deel uitmaken van 1 huishouden kunnen naast elkaar zitten.
Op basis van aanmelding en reservering kunnen de stoelen op maat
worden geplaatst.
Voor iedere bezoeker wordt duidelijk aangegeven waar hij/zij kan zitten

d. Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit per 1 juli 2020

Zaal

Normaal gebruik

kerkzaal

150 zitplaatsen

Aangepast gebruik per
1 juli
Maximaal 50 zitplaatsen

consistorie

12 zitplaatsen

6 zitplaatsen

crypte

45 zitplaatsen

20 zitplaatsen

vergaderruimte

20 personen

10 zitplaatsen
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Concrete uitwerking

Gebruikers van het gebouw besteden met zorg aandacht aan onderstaande
onderwerpen:
-

-

Bij binnenkomst wordt gevraagd naar de gezondheid van mensen. Er staat
bij de ingang een poster en deze vraag wordt ook persoonlijk gesteld;
Er worden geen handen geschut;
Mensen krijgen instructie over het binnenkomen en weer verlaten van de
kerkzaal;
Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe, jassen worden over de
stoel gehangen;
Het bezoek aan het toilet moet tot een minimum beperkt worden. Op de
toiletten zijn papieren handdoekjes en daarvoor bestemde afvalbakken
geplaatst. Tevens zijn hygiënedoekjes aanwezig voor het ontsmetten van
deurklinken en toiletbrillen;
Bij de ingang staat handdesinfectiemiddel;
Alle deuren staan open;
De kerk wordt zoveel mogelijk geventileerd door 2 ramen en door het
zoveel mogelijk open houden van de deuren;
Na afloop van de kerkdienst wordt de kerk weer gereinigd en geventileerd;
Iedereen wordt verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten;
Iedereen die een taak heeft in de dienst weet wat er van hem/haar wordt
verwacht en wanneer.

Organisatoren van de kerkdiensten maken op verantwoorde wijze hun keuzes
ten aanzien van het verrichten van bepaalde liturgische handelingen, zang en
muziek (gemeentezang is vooralsnog niet mogelijk) en collecteren.
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Ouderen en kwetsbare mensen

Het is noodzakelijk om extra voorzichtig te handelen met het oog op mensen van
70 jaar en ouder. Zie voorschriften van het RIVM op www.rivm.nl. Er kan met de
oudere en kwetsbare gemeenteleden worden afgestemd om te weten wat zij zelf
willen.
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Besluitvorming en communicatie

Dit gebruiksplan is vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse
Gemeente te Breda.
Gebruikers dragen er zorg voor dat de inhoud van dit gebruiksplan wordt
gecommuniceerd naar de gemeenteleden en tevens naar de bezoekers van
andere bijeenkomsten.

