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Inschrijving
We werken met een verplichte inschrijving. Kerkgangers kunnen steeds ten laatste inschrijven
voor donderdag 13.00 uur. Bij inschrijving hebben zij de keuze om zich in te schrijven als groep
(max. vier personen). Wie hiervoor kiest, vormt een vaste bubbel met deze personen. Dat
betekent dat zij altijd samenzitten, zolang het huidige ARPEE-protocol geldt.1 Wanneer er geen
plaats meer is, schuiven mensen automatisch door naar de lijst voor volgende week. De
contactpersoon voor de inschrijving is Dhr. Albert Eversen. Kerkgangers kunnen zich per mail of
telefonisch aanmelden. Zij krijgen steeds een bevestiging van hun inschrijving. Kerkgangers
hebben de verantwoordelijkheid om tijdig af te melden, indien zij niet aanwezig kunnen zijn, zodat
hun plaatsje aan een ander gegeven kan worden. Er is plaats voor 26-30 personen (afhankelijk van
de indeling).
Klaarzetten
Na afloop van de inloop op donderdag wordt de kerkzaal klaargezet. De stoelen worden in de
gewenste bubbels geplaatst en liedboeken worden op de stoelen gelegd. De stoelen worden
ontsmet met alcoholspray.
Stewards
Bij elke eredienst zijn er twee stewards. Eén van hen stelt zich op bij de ingang; de ander in de
kerkzaal. De kerkenraadsleden die van dienst zijn treden ook op als steward.
Binnenkomst
Bij aankomst stellen de kerkgangers zich op in een rij. Daarbij houdt elk gezin of echtpaar 1,5 meter
afstand ten opzichte van andere kerkgangers. Wie zich als groep heeft opgegeven, stelt zich buiten
ook als groep op. De kerksteward bij de ingang ziet erop toe dat er voldoende afstand wordt
gehouden. Het dragen van een mondmasker is vanaf binnenkomst verplicht en dient correct
gedragen te worden (het bedekken van mond- en neus). Bij binnenkomst vraagt de kerksteward
om de handen te ontsmetten bij de handdispenser bij de keukendeur. De keuken is gesloten. De
kerkgangers houden tassen en jassen bij zich. Na het ontsmetten van de handen, nemen de
kerkgangers plaats. De kerksteward in de kerkzaal wijst hen naar hun plaatsen. De bezoekers
dragen tijdens de gehele dienst hun mondmasker.
Begin van de dienst
Vijf minuten voor de dienst spreekt de ouderling van dienst de gemeente toe met een woord van
welkom en de mededelingen. De paaskaars wordt aangestoken, en er volgt een moment van stilte.
De ouderling van dienst voegt zich bij de andere kerkenraadsleden die zich opstellen op het
binnenkoertje, waar daarna het consistoriegebed plaatsvindt. Hierna komen de predikant en de
kerkenraadsleden de kerk binnen. Wanneer iedereen vooraan staat, begroeten de ouderling en
de predikant elkaar met een ingetogen buiging. De kerkenraadsleden nemen hierna plaats.
Ventilatie en controle van de luchtkwaliteit
Een goede ventilatie is belangrijk. De luchtkwaliteit wordt gemeten met een CO2-meter. De deur
van de nooduitgang, de deur naar de consistorie en binnenkoertje, alsook de keukendeur en
glazen deur worden opengezet, zodat er luchtcirculatie ontstaat.2
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De kerkenraad vormt een aparte bubbel; kerkenraadsleden zitten naast elkaar op de stoelen die voorzien zijn
naast de houten bank waar de predikant zit; zij zitten alleen of naast hun partner wanneer zij niet van dienst zijn.
2
Bij 900ppm (code oranje), wordt ook de buitendeur opengezet. Bij een ppm-waarde van 1200 of meer (code
rood), moet de eredienst gestopt worden.
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Gebruik van microfoons
Het spreken gebeurt vanaf de Avondmaalstafel (ook voor de preek). Tussen elke wissel van
sprekers wordt de microfoon ontsmet met powerclean. De ouderling van dienst ontsmet de
microfoon na het welkomstwoord en de mededelingen en na de eerste lezing. Er wordt voorlopig
nog niet met lectoren gewerkt.
Liturgie
Er wordt gewerkt met een vereenvoudigde liturgie, zodat de erediensten max. 50-60 minuten
duren. Samenzang is toegelaten, maar er kan nog niet voluit gezongen worden. De voorganger zal
aan het begin van de eredienst aan de kerkgangers vragen om ‘rustig’ en ‘bezadigd’ mee te zingen.
Er wordt niet meer gewerkt met luistermuziek.
Heilig Avondmaal
De viering van het heilig Avondmaal wordt voorlopig nog uitgesteld. De kerkenraad wil aan haar
gemeenteleden en bezoekers eerst de gelegenheid geven om weer te wennen. De zomerperiode
zien we als ‘oefenperiode’. Voor het Heilig Avondmaal zullen voortaan glazen bekertjes worden
gebruikt.
Collecte
Er is geen rondgang van de collecte. Aan bezoekers wordt gevraagd om hun bijdragen voor
kerkenwerk en diaconie zo veel mogelijk per overschrijving te voldoen. Bij de uitgang zal wel een
potje staan voor de uitgangscollecte.
Buitengaan
Bij het naar buitengaan vertrekken de achterste rijen eerst. De voorganger zal vlak voor de zegen
de bezoekers verzoeken om rustig naar buiten te gaan, waarbij de achterste rijen als eerste
vertrekken. Daarbij houden zij 1,5 meter afstand ten opzichte van andere bubbels. Het is nog niet
toegelaten dat de voorganger de bezoekers groet bij de deur.3
Samenzijn na de dienst
Een gezellig samenzijn na de dienst is nog niet toegelaten. Kerkgangers kunnen buiten in de
Keersstraat napraten, indien zij de nodige afstand bewaren.4 Eén van de kerkstewards ziet er na
de dienst op toe dat er voldoende afstand wordt gehouden.
Ontsmetten/ schoonmaken
Na de eredienst wordt het volgende ontsmet:
- Stoelen, avondmaalstafel, deurklinken en dispenser met ontsmettingsspray en papieren
doeken.
- Microfoon met powerclean.
- Toiletten: wc-bril met ontsmettingsspray en het toilet zelf met wc-borstel en glorix.
- Liedboeken gaan in een krat naar de consistorie.5
Aan bezoekers die zich niet aan de corona-maatregelen houden, wordt vriendelijk verzocht hun
houding aan te passen.
De Kerkenraad
https://arpee.be/2014/wp-content/uploads/2021/06/ARPEE-richtlijnen-erediensten-20210606.pdf
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Dit geldt ook voor binnenkomst.
Bij het napraten buiten is het dragen van een mondmasker niet verplicht. Stad Brugge heeft de
mondmaskerplicht voor drukke zones per 15 juni afgeschaft.
5
Gebruikte liedboeken moeten na afloop 48 in quarantaine.
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