Gebruiksplan locatie Maria ten Hemel Opgenomen te Zuidlaren
m.i.v. 10-10-2020
Uitgangspunt voor het maken van dit gebruiksplan zijn de protocollen en
aanwijzingen van het RIVM en de Nederlandse bisschoppen en het protocol en
randvoorwaarden, geformuleerd door het Parochiebestuur.
Inleiding:
Dit is het (derde) aangepaste gebruiksplan voor de locatie Zuidlaren. Aanleiding voor
de aanpassingen zijn de sterk oplopende aantallen besmettingen. De bisschoppen
hebben gevraagd de volgende maatregelen zo spoedig mogelijk in te voeren :
•

Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief
bedienaren. Het parochiebestuur koppelt hieraan het opnieuw invoeren
van het reserveringssysteem.

•

Bij een viering ter gelegenheid van een uitvaart mogen maximaal 38
personen aanwezig zijn, exclusief bedienaren

•

Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje
dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens
het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:
•

Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.

•

Samenzang is niet toegestaan

Deze aangescherpte maatregelen worden hieronder in de tekst van het gebruiksplan
voor de locatie Zuidlaren opgenomen.
1. Gebruiksplan
- Het gebruiksplan is van toepassing op kerkelijke vieringen op de
zondagochtend (09.30 uur) vanaf 1 september 2020.
- Tijdens de viering op de tweede zondag van de maand kan medewerking
worden verleend door maximaal twee cantors. Zij staan links voor in de kerk
en bewaren onderling steeds 1,5 afstand. Om voldoende ventilatie te waar
borgen dient de schuifwand naar de zijzaal open te staan. Er wordt ten
behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD een
presentielijst van de zangers bijgehouden.
- Bijeenkomsten, etc. worden tot nader order niet georganiseerd in de kerk
en/of zijzalen.
- Voor diensten/sacramenten anders dan de zondagochtendvieringen wordt
steeds vooraf met het pastoresteam overlegd hoe dit wordt georganiseerd.
Bij vieringen rond een uitvaart mogen maximaal 38 personen aanwezig zijn,
exclusief bedienaren.

-

Vergaderingen: Fysieke bestuurlijke vergaderingen (zoals locatieraad) zijn
mogelijk mits ze voldoen aan voorwaarden van dit gebruiksplan.

2. Groepsgrootte
- Er is in kerkzaal en zijzaal plaats voor maximaal 30 personen. ( inclusief
rolstoelen). Bij een uitvaart mogen maximaal 38 personen aanwezig zijn,
exclusief bedienaren. |Steeds wordt rekening gehouden met de 1,5 meter
afstand regel. Zie bijgevoegde plattegrond.
- Bedienaren worden hierbij niet meegerekend. Onder bedienaren vallen:
pastor, lector, koster en assistenten (plaatsaanwijzers). Indien van toepassing
1 organist, twee cantors en 1 misdienaar. Ook voor hen geldt de 1,5 m
afstand regel.
- Degenen die deelnemen aan parochiële activiteiten doen dit op eigen risico.
3. Procedure aanmelding
- Vanaf 12 oktober 2020 is aanmelden vooraf noodzakelijk voor het bijwonen
van de zondag-vieringen.
- Per huishouden/samenlevingsvorm/gezin zijn per viering twee plaatsen te
reserveren.
- De aanmelding kan per telefoon (050-4092913) op de donderdag tussen 1920uur voorafgaand aan de viering die men wil bijwonen en per e-mail
(kerkbankzuidlaren@franciscus-parochie.nl). In de Tau is hieromtrent reeds
informatie opgenomen.
4. Procedure binnenkomst kerkgangers
- De kerkgangers zijn vooraf geïnformeerd over de procedureregels over
kerkgang in Coronatijd. Men wordt dringend geadviseerd een mondkapje te
dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens
het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
- Bij entree van de hal worden de kerkgangers door een assistent / ontvanger
gevraagd naar hun gezondheidstoestand:
- heeft/ had u een of meerdere klachten de afgelopen 24 uur?
-

hoesten
neusverkoudheid
koorts van 38 °C of hoger
benauwdheidsklachten
verlies van reuk of smaak
heeft een van uw huisgenoten bovenstaande klachten?
Bij koorts wordt de toegang tot de viering ontzegd.
Naam en eventueel telefoonnummer van de kerkganger worden genoteerd
tbv mogelijk noodzakelijk Contact- en brononderzoek van de GGD. Lijst wordt
na max drie weken gewist.

-

De kerkganger moet de handen reinigen bij de daarvoor aanwezige
desinfectiemiddelen.

-

Er wordt aan de kerkgangers een plaats aangewezen door de
assistent/placeerder; eerst wordt de kerkzaal van voor naar achter gevuld.
Het middenpad is tijdelijk verwijderd. Per rij wordt aan de mensen gevraagd
van links naar rechts te lopen tot aan de eerste vrije plaats(en) waarop
gezeten mag worden en daar te gaan zitten. Zo hoeft niemand voor een
ander langs. Daarna wordt de zijzaal van voor naar achter gevuld. Toegang
tot de kerkzaal en de zijzaal vanuit de hal. –zie tekening met plaatsen en
looprichting.
In de kerkzaal zijn de stoelen waar niemand op moet gaan zitten afgezet met
gekleurd lint.
In de zijzaal staan op 1,5 meter afstand van elkaar alleen de stoelen waar
mensen op mogen gaan zitten, verder is de ruimte leeg.
Achter in de zijzaal is plaats voor twee rolstoelbezoekers.
Als iemand een kaars wil opsteken bij Maria, moet hij of zij dat in de hal
aangeven, in dat geval wordt de plaats toegewezen nadat de kaars is
opgestoken. Er kan slechts 1 persoon tegelijk een kaars opsteken, een
eventuele volgende persoon wacht in de hal.

-

5. Procedure ter communie gaan
In het eerste gebruiksplan werd communie-uitreiking alleen uitgevoerd door
de pastores. Nu wordt ook in vieringen o.l.v. parochianen communie
uitgereikt.
De voorganger legt kort uit welke procedure gevolgd moet worden.
-

-

-

Het communiescherm staat in de hoek bij de credenstafel en wordt voor
de communie uitreiking door de lector op zijn plaats gezet.
Het altaar wordt voor de viering door de koster klaar gemaakt voor de
tafeldienst. Voor het uitreiken van de communie wordt gebruik gemaakt
van een (vooraf gedesinfecteerd) pincet.
Alleen de geconsacreerde hosties worden door de voorganger voor de
tafeldienst uit het tabernakel gehaald, waarbij de ciborie gesloten blijft
tot het communie uitreiken.
Zowel de voorganger als ieder die ter communie gaat reinigt opnieuw de
handen. Voor de voorganger staat desinfectie gel op het altaar. Voor de
mensen in de kerk en voor de lector en de organist hangt de
desinfectiezuil van achter af gezien links vooraan in de kerk.
De lector en de organist gaan dan eerst ter communie, daarna de mensen
in de kerkzaal rij voor rij van rechts naar links (van achteraf gezien). De
mensen op de ‘koorplaatsen’ kunnen aansluiten bij de eerste rij. Er is
voldoende ruimte om een ruime cirkel te maken.
Vervolgens wordt het communiescherm een kwartslag gedraaid en naar
de kant van de zijzaal gereden om daar communie uit te reiken.

-

Ook mensen die niet ter communie gaan, gaan wel mee naar voren om zo
de 1,5 m. te kunnen waarborgen.

6. Procedure verlaten kerk
Als de viering is afgelopen, verlaten eerst de voorganger en de lector de kerkzaal.
Iedereen blijft verder zitten. De assistent geeft aan dat de kerkgangers naar
buiten kunnen, van achterste rij af naar voor. Eerst de kerkzaal en dan de zijzaal
via de kerkzaal van voor naar achter.
Bij de uitgang staat een schaal voor de collecte. Alleen contant geld, digitaal is
niet mogelijk.
Er wordt van de mensen verwacht dat zij niet met elkaar blijven staan praten,
maar doorlopen. Dit geldt ook op het kerkplein. Daarbuiten is het ieders eigen
verantwoording.
7. Algemeen
De assistenten, cantors, lector en organist worden vooraf duidelijk geïnstrueerd
over hun taken. Voor aanvang van hun activiteiten desinfecteren zij hun handen.
De organist gaat bij binnenkomst na de handen gereinigd te hebben meteen bij
het orgel zitten, en blijft daar uiteraard ook gedurende de viering.
De lector zit vanuit de kerkzaal gezien, links van het tabernakel, en leest
vanachter de lezenaar. De lezingen en voorbeden worden vooraf digitaal
aangereikt door de voorganger. De voorganger zit rechts van het tabernakel, en
doet alles vanachter het altaar.
Met ingang van 1 september 2020 kan er weer gebruik worden gemaakt van de
GvL of groene bundel, en van het lectionarium ( alleen tbv evangelielezing, op
het altaar). Er wordt niet gezongen tijdens de viering. Na afloop blijven de
bundels achter op de stoelen voor tenminste 72 uur.
Op het kerkplein wordt een markering van 1,5 m. aangebracht, ook bij het
fietsenrek en in de hal.
De deuren staan open om te ventileren.
Er kan geen gebruik worden gemaakt van de kapstokken in de hal, eventuele
jassen moeten meegenomen worden naar de plaats.
Alleen in noodgevallen wordt het invalidentoilet gebruikt, de andere toiletten
worden niet gebruikt. De persoon die gebruik maakt van het toilet reinigt deze
zelf. Daarvoor zijn reinigingsdoekjes aanwezig.
Als alle kerkgangers de kerk hebben verlaten worden de nooddeuren geopend om
te ventileren..

De organist reinigt zijn of haar zitplek en orgel.
De lector reinigt de microfoons en het scherm.
De assistent reinigt de stoelen, deurkrukken etc.
De koster ontruimt en reinigt het altaar.

