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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 heropstart van de vieringen en
de regels die daarbij gelden via een pastorale brief, 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 Sint-Maartensplein valt net buiten de aangeduide zone in Brugge waar 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-mondmaskersverplicht-in-brugse-winkelstraten-en-drukke-plaatsen.
Gebruik van het gebouw
De oppervlakten die gebruikt worden zijn: de kerkzaal, de sacristie en het doxaal.
Opstelling van de stoelen
De stoelen zijn nu opgesteld volgens de regels van het bisdom Brugge. Het team van kerkstewards (zie
hieronder) zal een aantal stoelen in ‘bubbels’ zetten, met enkele plaatsen met 2 stoelen zodat
echtparen naast elkaar kunnen zitten. Dit kan een uur voor aanvang van de kerkdienst gebeuren. Het
verplaatsen van de stoelen gebeurt met chirurgisch ontsmette handschoenen. De bezoekers mogen
de stoelen niet verplaatsen. Na afloop van de dienst moeten de stoelen uiteraard weer in hun oude
opstelling teruggezet worden en worden ze ontsmet.
Maximumaantal bezoekers
In de Walburgakerk is plaats voor 75-80 bezoekers. Het aantal bezoekers van protestantse erediensten
is ongeveer 40-50. De verwachting is dat er zeker in het begin van de opstart minder mensen zullen
komen. Het verplicht inschrijven acht de kerkenraad van VPKB Brugge niet nodig, met uitzondering van
twee speciale diensten. Deze zijn:
- Gezamenlijke dienst met de protestantse kerk Oostende op 4 oktober om 10.00 uur.
- Reformatiezondag op zondag 25 oktober, uitzonderlijk om 15.00 uur.
Kerkstewards
- Per kerkdienst is er een team van vier kerkstewards. Met name bij binnenkomst en buitengaan
maken zij de bezoekers wegwijs en zorgen zij ervoor dat alles ordelijk verloopt. Dit team zal in het
begin bestaan uit kerkenraadsleden, maar zal nadien uitgebreid worden met een aantal
vrijwilligers. De kerkenraad zorgt voor een planning. Daarbij is het aan te bevelen dat men geen
steward is als men ook de rol heeft van lector en/ of de mededelingen verzorgt.
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Geen lectoren
Om te voorkomen dat microfoons door verschillende mensen gebruikt worden, wordt er voorlopig
afgezien van het inroosteren van lectoren. Het kerkenraadslid dat de mededelingen voorleest, zal ook
de eerste en/ of tweede lezing verzorgen.
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 stewards 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. De deuren blijven
openstaan, zodat niemand de deurklinken/knoppen hoeft aan te raken. De nooduitgang blijft tijdens
de eredienst openstaan.
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 kan niet verplicht
worden gesteld, maar zal door de kerkenraad wel aanbevolen worden. 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 te voren te
komen, tenminste 10-15 minuten van te voren.
- De kerkgangers stellen zich buiten op 1,5m op. Gezinnen en echtparen mogen zich naast elkaar
opstellen. De afstand kan dan minder zijn dan 1,5m.
- De kerkstewards stellen zich als volgt op: één persoon buiten (vanaf 9.30 uur) om erop toe te zien
dat de bezoekers afstand houden; hij/ zij laat de bezoekers geleidelijk per koppel/ gezin binnen;
één persoon stelt zich op bij het pompje met alcoholgel (schuin rechts aan de achterzijde van de
kerk), één persoon bij de tafel waar de contactformulieren liggen en één persoon die de bezoekers
hun plaats wijst.
- De bezoekers volgen de aanwijzingen van de kerkstewards.
- Na het seintje van de steward buiten, begeven de bezoekers zich naar binnen. Zij ontsmetten hun
handen bij het pompje met alcoholgel. Daarna worden zij verzocht om door te lopen naar de
kerksteward, zittend aan de tafel zodat hun aanwezigheid geregistreerd kan worden. Vervolgens
worden zij begeleid naar hun stoel.
- Bij binnenkomst worden 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 steeds een liturgieblaadje
maken. Aan de bezoekers wordt verzocht om aan het einde van de dienst hun blaadje op hun stoel te
laten liggen, zodat de kerkstewards weten welke stoelen ontsmet moeten worden.
Begin van de eredienst
Dit verloopt grotendeels zoals de gemeente het gewend is:
1

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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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
- De mededelingen en de eerste en/ of tweede lezing gebeurt van de microfoon op het altaar. De
predikant gebruikt de microfoon bij de lessenaar. Voor de lezingen gebruikt het kerkenraadslid de
grote NBV Bijbel uit ’t Keerske. De predikant zal lezen uit haar eigen Bijbel (ook NBV).
Muziek en zang
De samenzang wordt - gezien het risico op verspreiding van het coronavirus - zeker in de beginperiode
achterwege gelaten. Gebeden, Bijbellezing en prediking zullen afgewisseld worden 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 enkele geoefende koorleden
(3-5 personen) vanaf het doxaal. Bij een gunstige ontwikkeling, kan er nagedacht worden over het
terug invoeren van samenzang. Dit zal gebeuren in overleg met de kerkraad van de Sint Walburgakerk.
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
Uit veiligheidsoverwegingen zal er geen koffie of thee aangeboden worden na de dienst. Ook dit kan
pas terug ingevoerd worden bij een gunstige ontwikkeling van de pandemie en zal in overleg moeten
gebeuren met de kerkraad van de Sint Walburgakerk.
Heilig Avondmaal
De kerkenraad wil haar gemeenteleden eerst een periode gunnen van wennen aan de nieuwe situatie.
Omwille van deze reden is ervoor gekozen om nog even te wachten met het vieren van het Heilig
Avondmaal. In oktober hoopt de kerkenraad weer een Avondmaalsviering te kunnen organiseren.
Buitengaan
Vlak voor de zegen zal de predikant de bezoekers verzoeken om rustig, per rij naar buiten te gaan. Ook
daarbij moeten de bezoekers zich op anderhalve meter opstellen. De predikant vraagt de bezoekers
ook hun liturgieblaadje op hun stoel te laten liggen. Vlak voor de zegen begeven twee kerkstewards
zich naar achteren om zich bij de deur op te stellen zodat zij toezicht kunnen houden. De bezoekers
gaan per rij naar buiten. Daarbij begint de achterste rij, en volgen de anderen daarna. De predikant
kan buiten de mensen een goede zondag wensen. Ook hierbij geen handen geven, en afstand houden.
In de Walburgakerk staan in er in de zijpaden gekleurde bekertjes op de grond. Deze zijn precies op 1,5 m
neergezet. Bij het uitgaan zijn deze bekertjes een hulpmiddel om na te gaan of je voldoende afstand houdt.

Schoonmaken/ ontsmetten
- Alle stoelen moeten ontsmet worden met alcoholspray.
- 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 powerclean en ontsmettingsspray.
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* VPKB Brugge heeft ontsmettingsspray van het merk Fiducial aangeschaft.
* VPKB Brugge zorgt ook voor chirurgisch ontsmette handschoenen.
* VPKB Brugge zal toezien op materiaal om de microfoons na de dienst te reinigen.

Opgesteld door de kerkenraad van de Verenigde Protesantse Kerk te Brugge,
in samenwerking met de kerkraad van de Sint Walburgakerk.
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