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Gezien de versoepelingen in de protocollen voor de erediensten, hebben de kerkenraad van de
Verenigde Protestantse Kerk Brugge en de kerkfabriek van de St.-Walburgakerk een versoepeld
protocol vastgesteld, dat beider goedkeuring wegdraagt.
De huidige regels zijn tot nader orde van kracht, maar worden onmiddellijk aangepast wanneer
de Veiligheidsraad verstrengde regels oplegt.
https://arpee.be/2014/wp-content/uploads/2020/09/ARPEE-richtlijnen-heropstart-erediensten-20200831.pdf
https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/artikel/draaiboek-katholieke-kerk-bij-hervatting-van-publiekevieringen

Algemeen
- De kerkenraad van de Verenigde Protestantse Kerk te Brugge (hierna VPKB Brugge) zal er te allen
tijde op toezien dat de coronamaatregelen gehandhaafd worden.
- Zij zal haar gemeenteleden en bezoekers goed informeren over de regels en veiligheidsvoorschriften die gelden voor haar erediensten via kerkblad, website en facebook.
- Mensen die ziek zijn, of covid-achtige symptomen hebben (koorts, hoesten, kortademigheid,
verkoudenheid) worden dringend verzocht om thuis te blijven. In de communicatie over het
voorkomen van besmetting en het correct ontsmetten van handen met alcoholgel, kunnen de
beschikbare affiches van de overheid gebruikt worden, te downloaden via Kerknet:
https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/informatie/download-begeleidende-affiches-voor-deheropstart-van-vieringen?
- De bezoekers worden verzocht ruim van te voren te komen (10-15 minuten) omdat met name het
binnenkomen en ontsmetten van de handen wat tijd kost.
- Het dragen van een mondmasker is tijdens de gehele eredienst verplicht (vanaf het binnengaan
tot buitengaan), zowel voor de bezoekers als de predikant. Enkel wanneer men moet spreken, mag
het mondmasker even af.
- Het St.-Maartensplein valt net buiten de aangeduide zone in Brugge waar het dragen van
mondmaskers verplicht zijn. In andere straten nabij de Walburgakerk geldt dus wel deze
verplichting, zie:
https://www.brugge.be/coronavirus/nieuws/vanaf-zaterdag-25-juli-2020-mondmaskers-verplicht-inbrugse-winkelstraten-en-drukke-plaatsen.

Gebruik van het gebouw
De oppervlakten die gebruikt worden zijn: de kerkzaal, de sacristie en het doksaal + indien gewenst
bijbehorende gebouwen.
Liturgische kleding
Liturgische kleding blijft niet in de sacristie. De predikant neemt de eigen toga mee.
Opstelling van de stoelen
De stoelen zijn opgesteld op minimaal 1,5m afstand. Het team van kerkstewards (zie hieronder) zal
vlak voor de dienst een aantal stoelen in ‘bubbels’ zetten, zodat echtparen naast elkaar kunnen zitten.
Dit kan een half uur voor aanvang van de kerkdienst gebeuren. Het verplaatsen van de stoelen gebeurt
met ontsmette handen. De bezoekers mogen de stoelen niet verplaatsen. De protestantse
gemeenschap houdt voor praktische zaken steeds contact met de koster.

1

Protestantse erediensten in de St.-Walburgakerk

Maximumaantal bezoekers
In de Walburgakerk is plaats voor maximum 80 bezoekers. Dit aantal mag niet overschreden worden.
Het aantal bezoekers van protestantse erediensten schommelt tussen 30-40 mensen. Voor speciale
vieringen waarbij er meer bezoekers verwacht worden, zal er gewerkt worden met een verplichte
inschrijving.
Kerkstewards
Per kerkdienst is er een team van drie kerkstewards. Bij binnenkomst en buitengaan maken zij de
bezoekers wegwijs en zorgen zij ervoor dat alles ordelijk verloopt. Dit team bestaat uit de
kerkenraadsleden van de protestantse gemeenschap. Het team van kerkstewards wordt verder
ondersteund door een aantal vrijwilligers die met name na afloop van de viering helpen met het
ontsmetten van gebruikte materiaal. De kerkenraad van de protestantse gemeenschap zorgt voor een
planning.
Vestiaire en gebruik toiletten.
Er is geen ruimte waar jassen opgehangen kunnen worden. De bezoekers houden hun jassen en tassen
bij hun stoel. De bezoekers worden verzocht om het toilet enkel in nood te gebruiken. Indien zij toch
het toilet moeten gebruiken, worden zij verzocht dit aan één van de kerkenraadsleden te melden. In
de toiletten zijn handdoeken en alcoholgel aanwezig.
Ingang en uitgang
De Walburgakerk beschikt over een zeer brede hoofdingang. De bezoekers gaan binnen en buiten door
deze ingang. Daarnaast is er een ook een zij-uitgang die dient als nooduitgang.
Registratie
Per eredienst wordt een lijst bijgehouden met de namen van de bezoekers en hun contactgegevens
om eventuele contacttracing mogelijk te maken.1 Het achterlaten van gegevens is verplicht. Eén maand
na dato worden de gegevens vernietigd.
Binnenkomst
- De deuren zijn open vanaf 9.30 uur. Aan de bezoekers wordt gevraagd om ruim van tevoren te
komen, tenminste 10-15 minuten van tevoren.
- De ervaring leert dat de kerkgangers druppelsgewijs binnenkomen. Bij binnenkomst houden de
kerkgangers 1,5 m afstand (met uitzondering van koppels/ gezinnen).
- De kerkstewards stellen zich als volgt op: één persoon zit bij de tafel waar de contactformulieren
liggen en geeft aan elke kerkganger een liturgieboekje mee. De andere twee kerkstewards lopen
rond en wijzen de kerkgangers naar hun plaats.
- De bezoekers volgen de aanwijzingen van de kerkstewards.
- Bij binnenkomst ontsmet iedereen zijn/ haar handen.
- Bij binnenkomst worden uiteraard geen handen geschud.
- De bezoekers worden verzocht om zo ver mogelijk naar voren door te lopen en plaats te nemen.
Liturgieblaadjes
Er worden geen liedboeken gebruikt. De predikant zal voor elke eredienst een liturgieboekje maken.
De bezoekers worden verzocht om hun boekje bij het verlaten van de kerk op hun stoel te laten liggen,
zodat de kerkstewards weten welke stoelen ontsmet moeten worden.
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Dhr. Albert Eversen heeft twee lijsten voorzien: één lijst waarop de namen staan van de vaste bezoekers (alleen aankruisen)
en één lijst voor gasten. Op deze tweede lijst moeten dan wel alle contactgegevens genoteerd worden.
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Begin van de eredienst
Dit verloopt grotendeels zoals de gemeente het gewend is:
- Om 9.55 uur: de kerkenraad verzamelt zich in de sacristie, daarna gebed.
- De kerkenraadsleden komen gezamenlijk de kerk binnen – de gemeente staat recht.
- De predikant en het kerkenraadslid van dienst stellen zich op bij de stoelen op het altaargedeelte.
De anderen begeven zich naar hun stoel in de kerkzaal.
- Het kerkenraadslid van dienst leest de mededelingen en geeft daarna de dienst over aan de
predikant. Geen hand, maar in plaats daarvan een vriendelijk knikje naar elkaar.
Lezingen/ gebruik microfoons
Wanneer dezelfde microfoon door verschillende personen gebruikt wordt, moet deze tussendoor
gereinigd worden met ontsmettingsspray. De mededelingen en de eerste en/ of tweede lezing gebeurt
vanaf de microfoon op het altaar. Voor de lezingen gebruikt het kerkenraadslid of de lector de grote
NBV Bijbel uit ’t Keerske. De predikant zal lezen uit haar eigen Bijbel (ook NBV).
Muziek en zang
Er wordt samen gezongen door de gemeente. Dit gebeurt altijd met mondmasker en op minimaal 1,5
m. afstand. De liederen in samenzang worden beperkt tot maximaal 3. Gebeden, Bijbellezing en
prediking wordt verder aangevuld door orgelstukken, klassieke muziek die via CD afgespeeld wordt,
het citeren van een liedtekst waarbij de organist heel zachtjes de melodie er doorheen speelt, en/ of
een lied gezongen door cantor(s). De cantors mogen met maximaal 2 zijn. Zij kunnen zich opstellen op
het altaar en moeten op minimaal op 5m. afstand staan van de bezoekers en 2 m. van elkaar. Zij mogen
zingen zonder mondmasker.
Geen collecte
De kerkenraad zal haar gemeenteleden blijven stimuleren om hun bijdragen voor kerk en diaconie via
overschrijving te voldoen. Er kan bij de uitgang wel een pot worden neergezet voor de uitgangscollecte.
Geen koffie na de dienst
Er wordt geen koffie of thee aangeboden na afloop van de dienst.
Heilig Avondmaal
Het H. Avondmaal wordt terug ingevoerd vanaf december (telkens de 1e zondag van de maand)/
- De kerkenraadsleden die brood en wijn klaar zetten ontsmetten eerst hun handen.
- Er wordt gewerkt met een avondmaalstel van Fischer: een dienblad met kleine glaasjes en een
uitneembaar blad. Voor het vullen van de glaasjes met wijn wordt een cupfiller gebruikt.
- Ook voor de rondgang van het brood wordt een dienblad gebruikt. Elk stukje brood wordt in
een klein plastic bekertje gelegd zodat de bezoekers elkaars stukje brood niet aanraken.
- De dienbladen, glaasjes en cupfiller worden voor het klaarzetten schoongemaakt.
- Vredeswens: er worden geen handen geschud; ingetogen en zachtjes kunnen de kerkgangers
naar elkaar de vrede uitspreken: ‘wij wensen elkaar vrede’.
- De predikant ontsmet opnieuw de handen aan het begin van de orde van het H. Avondmaal.
Hiervoor kan het pompje op het altaar gebruikt worden.
- De kerkenraadsleden die assisteren bij de rondgang ontsmetten ook opnieuw hun handen
wanneer zij zich bij de predikant voegen.
- De kerkgangers blijven bij hun stoel tijdens de rondgang en gaan staan.
- De kerkenraadsleden gaan rond met de dienbladen.
- De kerkgangers nemen een stukje brood, doen hun masker even af en nuttigen het brood.
Daarna zetten zij hun masker terug op. Bij de rondgang met wijn geldt hetzelfde systeem: zij
nemen een glaasje met wijn, doen hun masker even af en nemen ingetogen een slok. Daarna
zetten zij hun masker terug op.
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-

Na het nuttigen zetten de kerkgangers de gaasjes/ plastic bekertjes terug op het dienblad.

Het klaarzetten van brood en wijn gebeurt op zondagmorgen om 9.00u in overleg met de koster.

Buitengaan
Vlak voor de zegen zal de predikant de bezoekers verzoeken om zich rustig naar de uitgang te begeven.
De bezoekers laten hun liturgieboekje op hun stoelen liggen (dit wordt al aangekondigd aan het begin
van de dienst). De predikant en ouderling van dienst begeven zich naar de achterzijde van de kerk. Bij
de deur kunnen zij de mensen een goede zondag wensen. Ook hierbij geen handen geven, en afstand
houden.
Schoonmaken/ ontsmetten
- Alle stoelen moeten ontsmet worden met alcoholspray en papieren doeken.
- Andere gebruikte oppervlakken ontsmetten – met uitzondering van het koor en altaar (deze
worden door koster Ignace Kinds schoongemaakt).
- Toiletten, indien gebruikt, moeten ontsmet worden: bril/ toiletpot afdoen met doek en
alcoholspray, toiletborstel erdoor halen.
- Microfoons met ontsmettingsspray.
* VPKB Brugge heeft ontsmettingsspray van het merk Fiducial aangeschaft.
* VPKB Brugge zal de microfoons na de dienst reinigen met ontsmettingsspray.

Opgesteld door de kerkenraad van de Verenigde Protesantse Kerk te Brugge,
in samenwerking met de kerkraad van de Sint Walburgakerk.
Aangepast op 5 oktober 2020
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