PROTOCOL COVID-19
•

WAT GAAN WE DOEN?

•

HOE GAAN WE DIT DOEN?

VOORWOORD
Voor u ligt het Covid-19-protocol van Parochie van de H. Drieeenheid voor
liturgievieringen. Met dit protocol wil de parochie ervoor zorgen dat zij haar kerken
weer zo veilig mogelijk kan openstellen voor liturgievieringen. Dit protocol is gebaseerd
op de richtlijnen van RIVM en de protocollen van het Bisdom Haarlem Amsterdam die
zijn opgesteld door de Rooms-Katholieke Kerk Nederland.
De parochie ziet het belang in van dit protocol. Maar het is net zo belangrijk dat dit
protocol gaat leven bij voorgangers, medewerkers en kerkgangers en dat de hierin
beschreven maatregelen normaal gaan worden voor iedereen.
Dit protocol is geschreven met als uitgangspunt de documenten van het bisdom. Waar
aan de orde zijn de locatiespecifieke aanpassingen vermeld.
Dit document is opgesteld voor de liturgievieringen in de parochie. Dit betreft dan de
reguliere vieringen. De bijzondere vieringen en sacramenten gebeuren op afspraak en
per gelegenheid worden de richtlijnen doorgesproken. Daar volstaan de richtlijnen zoals
in de protocollen van het bisdom zijn verwoord.
Onze belangrijkste missie is en blijft het aanbieden van inspirerende liturgievieringen,
samen met alle positieve elementen die daarbij horen. In het uitwerken van dit protocol
hebben wij dit dan ook mee laten wegen.
Verder is dit protocol niet geschreven uit angst maar uit verantwoordelijkheidsgevoel.
Wij richten ons op datgene waar we invloed op hebben.
Daarmee denken wij dat dit protocol én gehoor geeft aan de roep vanuit de regering om
onze verantwoordelijkheid te nemen aangaande de veiligheid van medewerkers en
kerkgangers én aan de wens van diezelfde kerkgangers en medewerkers om goede en
inspirerende liturgievieringen te mogen bijwonen.
Het geloof is altijd dichtbij, ook als we afstand houden.

08-06-20

1

MISSIES |

TEN TIJDE VAN CORONA MISSIE 1: SAMEN KUNNEN VIEREN
De belangrijkste missie van de parochie is het aanbieden van mogelijkheden om samen
te kunnen vieren. Dat geldt vooral voor de Eucharistieviering, maar ook voor andere
liturgievieringen .
MISSIE 2: IEDEREEN IS VEILIG
De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en kerkgangers is ultiem belangrijk.
De afspraken in dit protocol zijn hier dan ook voor bedoeld.
MISSIE 3: WIJ DOEN HET MET ELKAAR
Afspraken vinden hun kracht in een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een protocol
werkt alleen als iedereen daar het belang van inziet en zich eraan houdt. En daarvoor
hebben we elkaar nodig.

ONDERLEGGERS
Voor Protocol Parochie van de H. Drieëenheid
•

RIVM/OVERHEID
o Adviezen OMT
o Maatregelen zoals gepubliceerd op overheid.nl

•

VEILIGHEIDSREGIO
o Noodverordering Covid-19 april 2020

•

BISDOM HAARLEM AMSTERDAM
o Goedgekeurd protocol KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER
o Door locatieteams uitgewerkte kerk-specifieke maatregelen

08-06-20

2

INDELING PROTOCOL

AFSPRAKEN
Welke afspraken maken we met de voorgangers, medewerkers en kerkgangers over
gedrag, social distancing, eigen verantwoordelijkheid en toezicht hierop zodat we ook in
deze tijd gewoon kunnen vieren.

HYGIENE
Hoe zorgen we ervoor dat de kerk, met iedereen erin, zo schoon mogelijk blijft om de
kans op virusoverdracht zo klein mogelijk te maken.

INRICHTING GEBOUWEN/LITURGIEVIERINGEN
Hoe richten we het gebouw en de liturgievieringen zo in dat iedereen zich aan de
afspraken aangaande social distancing en hygiëne kan houden.

COMMUNICATIE
Hoe communiceren wij alles zo helder mogelijk zodat iedereen weet wat er van
hem/haar verwacht wordt in de liturgieviering, ervoor en erna.
Verder kijken we in dit protocol naar het tijdspad waarin alles gerealiseerd wordt en
hoe we het in de komende periode scherp willen blijven houden door ervaringen en
nieuwe inzichten.
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Quick read: Het Protocol in zes kopjes
1. AFSPRAKEN
•
•
•

We komen alleen naar de kerk als we gezond zijn.
We houden minimaal 1.5 meter afstand in de kerk.
Onze voorgangers, medewerkers en vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor
eigen gedrag en dat van de kerkgangers en handelen daarnaar.

2. HYGIENE
•
•

De kerk wordt regelmatig schoongemaakt. Aanraakpunten hebben daarbij
prioriteit.
Er is ruimschoots gelegenheid om handen te kunnen reinigen.

3. INRICHTING GEBOUW
•
•
•

Waar mogelijk wordt het interieur van de kerk zo geplaatst dat social distancy
haalbaar is.
Plaatsen worden duidelijk gemarkeerd en kerkgangers worden naar en van hun
plaatsen begeleid.
(Koor-) zang heeft een extra beperking (16 m2 per zanger)

4. COMMUNICATIE
•
•

We zorgen er duidelijk voor dat iedereen van tevoren en tijdens bezoek aan de
kerk weet hoe hij zich moet gedragen voor, tijdens en na de liturgieviering.
Communicatie via Klankkleur en Nieuws Bulletin.

5. CHECKS
•
•

We gebruiken de periode voor 1 juni om alles goed in te richten en organiseren
een proefdag.
We blijven scherp op nieuwe inzichten en input van medewerkers en
kerkgangers.

6. LITURGIEVIERINGEN
•

We werken vanuit een vast rooster en voor liturgievieringen moet een plaats
worden gereserveerd.
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HOE GAAN WE HET DOEN?
AFSPRAKEN
Welke afspraken maken we met de voorgangers, medewerkers, vrijwilligers en
kerkgangers over gedrag, social distancing, eigen verantwoordelijkheid en toezicht
hierop.
BELANGRIJKSTE AFSPRAKEN
•

Richtlijnen RIVM

VOORZORG
•

We blijven thuis als wij, of iemand uit ons gezin, klachten hebben

AFSTAND
•

We houden altijd anderhalve meter afstand van elkaar en schudden geen handen.
Deze afspraak geldt alleen niet voor jonge kinderen (t/m 11 jaar) onderling.

HYGIENE
•

We wassen onze handen vaak en goed, we zitten niet aan ons gezicht, we hoesten
in onze elleboog

WE DOEN HET SAMEN
•

We houden ons aan de afspraken en spreken elkaar hierop aan.
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AFSPRAKEN met Kerkgangers
PROTOCOL GELOVIGEN
Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op
een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze
richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

Algemeen
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - handen reinigen bij
binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren
zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijvendienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan
vieringen doen dat op eigen risico.

Liturgieviering
RESERVEREN
•

U moet zich vooraf aanmelden. Hiertoe zal op de website per kerk een
reserveringsformulier worden geplaatst wat met een beperkt aantal gegevens zal
moeten worden ingevuld.

HYGIËNE
•
•

U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de
aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.

DIENST VAN HET WOORD
•

Bij het drievoudig kruisteken voor het evangelie wordt het lichaam niet
aangeraakt.

DIENST VAN HET ALTAAR
•
•
•

Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader.
Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
Het in processie naar het altaar brengen van vruchten en groenten of andere
gaven moet vermeden worden.

H.COMMUNIE UITREIKING
•

U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
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•
•
•

U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op
anderhalve meter afstand.
Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’
meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht
worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.

COLLECTE
U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, via een
bankoverschrijving, of via een GIVT-app.

KINDERWOORDDIENST
•

Kinderen kunnen direct bij binnenkomst in de kerk naar hun eigen programma
en naar de kinderoppas gaan.

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING
•

Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de
viering.

NA AFLOOP
•

Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de geldende
maatregelen niet, maar kan wel plaatsvinden in een parochiezaal of in een tuin bij
de kerk, waar u anderhalve meter afstand tot elkaar kunt bewaren.

Gebed en devotie
MARIA
•

Het Mariabeeld, schilderij of icoon mag niet worden aangeraakt of gekust.
o Bij het tappen van wijwater bij Lourdesgrotten en Mariakapellen gebruikt
men een eigen fles/can.
o U dient de kraan/drukknop na gebruik te ontsmetten.

HEILIGEN
•

Het Heiligenbeeld, schilderij, icoon of reliekschrijn mag niet worden aangeraakt
of gekust.

KAARSEN
•
•
•
•
•

Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de anderhalve meter regel te volgen.
De betaling van de kaarsen moet bij voorkeur contactloos plaatsvinden.
Als dat niet kan dient u uw handen te ontsmetten alvorens te betalen.
De kaars wordt aan een andere reeds brandende kaars aangestoken.
Als dat niet kan gebruikt men een eigen aansteker of lucifer.
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AFSPRAKEN voorgangers en medewerkers
PROTOCOL BEDIENAREN
Dit protocol is bedoeld voor iedereen die een rol heeft in de eredienst. Van u wordt
gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen
kunnen vieren.

Algemeen
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel, hygiëne - handen reinigen bij
binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren
zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijvendienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die de sacramenten
celebreren of gebedsvieringen leiden doen dat op eigen risico.

RELIGIEUZE GEMEENSCHAPPEN
Bezoekende bedienaren voor liturgie moeten vooraf bevraagd worden op hun
gezondheid. Daarnaast dienen zij gewezen te worden op hun verantwoordelijkheid van
hun eigen gezondheid en de gezondheid van anderen.

Liturgieviering
HYGIËNE
•
•
•
•
•
•
•

De bedienaren wassen voor aanvang en na afloop van de viering hun handen met
desinfecterende zeep.
De koster wast voor de viering de handen en legt de hosties op de communieschaal c.q. ciborie klaar.
De hostiesschaal blijft afgedekt.
Het sprenkelen van gewijd water door de priester over de gelovigen dient
achterwege gelaten te worden.
De reverentie van het altaar gebeurt zonder aanraking.
Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
De intredeprocessie bij een viering en de processie aan het einde van de viering
wordt zo kort mogelijk gehouden met inachtneming van de anderhalve meter
regel.

DIENST VAN HET WOORD
•
•

Bij het drievoudig kruisteken voor het evangelie wordt het lichaam niet
aangeraakt.
Het aanreiken van het wierookvat is kort en er dient niet bij te worden
gesproken.
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DIENST VAN HET ALTAAR
•
•
•
•
•
•
•

•

De bewieroking van het altaar dient alleen door de priester gedaan te worden.
Bij aanwezigheid van een diaken staat deze minimaal anderhalve meter schuin
achter de priester.
De priester bedient zelf de palla en het altaarmissaal.
Tijdens de consecratie staan pateen en kelk in het midden en ciborie c.q.
hostieschaal op afstand naar rechts.
De priester buigt voorover en spreekt naar beneden.
Bij concelebratie dient er voor elke concelebrant een eigen kelk te zijn en een
eigen pateen/hostieschaal.
De hostieschalen dienen evenals de kelk buiten de consecratie en het
communiceren met een palla of een kleedje (als de palla te klein is voor een
hostieschaal) te worden bedekt.
Elke concelebrant purificeert de eigen kelk en pateen/hostieschaal.

H. COMMUNIE
•
•

De handwassing voor en na de communie moet gebeuren met schoon water,
eventueel zeep.
De kelk kan slechts door één persoon gebruikt worden.

UITREIKING
•
•

•
•
•

Gebruik een daarvoor bestemd schepje (of passend pincet).
Gebruik een hoestscherm tussen de bedienaar van de H. Communie en de
communicant. Onder het hoestscherm wordt de H. Hostie met schepje of pincet
op de hand van de communicant gelegd.
Wie de H. Hostie niet met de hand wil aanraken, kan een eigen 'corporale'
meebrengen en daarop de H. Hostie ontvangen en naar de mond brengen.
Van tong-communie moet worden afgezien.
Van kelk-communie moet worden afgezien.

Een reserve schepje of pincet moet bij de hand zijn, voor wanneer schepje of pincet de
hand van de communicant heeft aangeraakt.
Een hoestscherm kan eventueel zelf gemaakt worden.

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING
•
•
•
•
•

Geen gezangen door koren en gelovigen (volkszang) tijdens de viering.
Geen optredens van instrumentalisten op blaasinstrumenten en muziekgroepen.
Er kan ook gedacht worden aan het voorlezen van een psalm of lied en aan het
spelen van een koraal door het orgel.
Een cantor kan op afstand van minimaal zes meter van anderen enkele vaste
gezangen tijdens de viering voor zijn/haar rekening nemen.
De cantor mag niet achter het ambo staan ter beperking van het
besmettingsgevaar voor lectoren en celebrant.
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•

Enkel de aanhef van liturgische gezangen geschiedt door de celebrant. De rest
door de cantor.

Onderzoek
Door experts is nog geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag of samen
musiceren (zingen of blazen) risico’s van besmetting meebrengt. Onder andere de
Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven doen daar momenteel onderzoek
naar. Volgens een eerste bericht is een onderlinge afstand van 1,5 meter voor zangers
of blazers niet toereikend om besmetting via druppels en aerosolen te voorkomen.
Vermoedelijk zullen de besmettingsrisico’s bij buiten musiceren minder zijn dan bij
binnen, maar ook daarover is nog geen duidelijkheid.
De muziekschool houdt de vinger aan de pols betreffende de navolgende
wetenschappelijke onderzoeken naar blazers en aerosolen (lange termijn):
* Prof. Dr. Ir. Bert Blocken, TU Eindhoven
* TU Delft op verzoek van de Ned. Vereniging van
(symfonie)Orkesten (NVvO)

AFSPRAKEN met betrekking tot de gebouwen
PROTOCOL KERKGEBOUWEN
Dit protocol is bedoeld voor iedereen die een rol heeft bij het inrichten en
schoonhouden van kerkgebouwen, kapellen en andere ruimten zodat deze zo veilig
mogelijk kunnen worden gebruikt.

Algemeen

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel, hygiëne - handen reinigen bij
binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren
zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijvendienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden.

Liturgieviering
GEBRUIKSPLAN
•
•
•

Maak een gebruiksplan voor het kerkgebouw.
Per kerkgebouw wordt iemand aangewezen die er op toeziet dat de maatregelen
worden nageleefd.
Wees alert op de verplichte aanwezigheid van een bedrijfshulpverlener, iemand
met een E.H.B.O. diploma.
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•

Er mag geen intentieboek aanwezig zijn.

RESERVEREN
•

Maak een reserveringssysteem zodat iedereen die aanwezig wil zijn bij de liturgie
zich kan aanmelden en een plaats kan reserveren.1

INFORMEREN
•

Vraag aan deelnemers van de viering of bijeenkomst naar gezondheidsklachten
coronavirus gerelateerd.

PLACEREN
•
•

Geef veilige looproutes aan op anderhalve meter afstand van de zitplaatsen.
Geef aan waar gelovigen kunnen zitten op anderhalve meter afstand van elkaar.

TOELAATBAAR AANTAL GELOVIGEN
•

Als het toelaatbaar aantal gelovigen wordt overschreden kunnen meerdere
vieringen op een dag plaatsvinden, maar niet meer dan één viering per dagdeel.

HYGIENE
•
•
•
•
•
•
•

Stel een ontsmettingsplan op voor het kerkgebouw, lezenaars, microfoons e.d.
Bij binnenkomst staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten.
Wijwaterbakjes dienen leeg te zijn.
Na de viering worden de contactoppervlakken van de kerkbanken gereinigd
Na de viering worden de microfoons en ambo gereinigd
Toiletten blijven gesloten
Tussen de vieringen moet het kerkgebouw geventileerd worden.

COMMUNICATIE
•

Bij de ingang hangt een poster waarop de voorschriften duidelijk staan vermeld.
Ook ligt hier het protocol voor gelovigen zodat zij dit mee kunnen nemen.

Zorg voor een Engelstalige versie voor anderstaligen.

H. COMMUNIE UITREIKING
•
•

1

De gelovigen moeten geholpen worden bij het volgen van de anderhalve meter
regel tijdens de communiegang.
Er moet ontsmettingsmiddel klaar staan zodat gelovigen voor het ontvangen van
de H. Hostie de handen kunnen reinigen.

In bijlage 3 staan wat opties m.b.t. de reserveringen
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Gebed en devotie
AANBIDDING VAN HET ALLERHEILIGSTE
•

In kerken waar het Allerheiligst Sacrament wordt uitgesteld voor aanbidding
dienen de zitplaatsen te voldoen aan de anderhalve meter regel.

MARIA
•
•

De bidstoelen en banken dienen te voldoen aan de anderhalve meter regel.
Er dient ontsmettingsmiddel aanwezig te zijn om de kraan/drukknop van een
aanwezig wijwatertappunt na gebruik te ontsmetten.

HEILIGEN
•
•

De bidstoelen en banken dienen te voldoen aan de anderhalve meter regel.
Het Heiligenbeeld, schilderij, icoon of reliekschrijn mag niet worden aangeraakt
of gekust.

KAARSEN
•
•

Bij het kaarsenbranden dienen kerkgangers via lijnen op de vloer op de
anderhalve meter regel gewezen te worden.
De betaling van de kaarsen moet bij voorkeur contactloos plaatsvinden. Als dat
niet mogelijk is dient ontsmettingsmiddel voor de handen aanwezig te zijn bij de
betaalbak.

OFFERBLOK
Als contactloos offeren niet mogelijk is dient ontsmettingsmiddel voor de handen
aanwezig te zijn.
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Werkwijzer voor de parochianen voor beide locaties.
De Mariakerk blijft dicht tot 1 juli voor alle vieringen, om alle voorbereidingen te
kunnen treffen.
• De Vituskerk start op zondag 14 juni met het feest van Sacramentsdag. (tot 1 juli
voor max. 30 pers.)
Daarna door de weeks op di. – wo. en don. om 9.00 uur de H. Mis. (tot 1 juli voor
max 30 pers.)
•

Hieronder staat de Werkwijze die geldt vanaf 1 juni 2020 ten behoeve van de publieke
vieringen in onze beide kerken en daarbij behorende ruimtes

Reserveren
Reserveren om een H. Mis bij te wonen kan:
a)
Telefonisch bij het parochie-secretariaat (035-69 31 591) iedere
werkdag tussen 10.00 – 12.00 uur. Hierbij worden er vragen gesteld zoals
naam en hoeveel personen.
b)
Via de website waarbij u een formulier invult.
Reserveren is nodig om niet boven het maximale aantal gelovigen te komen en voor een
eventueel contactonderzoek.
Het maximale van 100 personen wordt in beide kerken i.v.m. regelgeving niet gehaald.
Door de strenge maatregelen is het aantal plaatsen :
Mariakerk beperkt tot
89 - 100
personen.
Vituskerk beperkt tot
36
personen.

Hygiëne
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Bij aankomst controle van de opgave van deelname.
Handen desinfectie.
Iedereen wordt naar zijn plaats gebracht, men heeft geen eigen plaats in de kerk.
Er is in iedere bank plaats voor max. 3 personen. Personen, die 1 huishouden
vormen mogen naast elkaar gaan zitten maar met de max van 3.
Men mag niet meezingen.
De toiletten zijn NIET toegankelijk.
Kaarsen opsteken zelf gaat niet lukken. Men kan geld doneren bij binnenkomst en
dan wordt bij het begin van de viering de kaars aangestoken.

H. Communie uitreiking
Voorlopig kiest het locatieteam van de Mariakerk voor de geestelijke communie. Wij
blijven deze maatregel hanteren zolang er voor uitreiking van de communie geen
versoepeling is.
Voor de Vituskerk geldt: Bij uitreiking houdt men 1,5 meter afstand van elkaar. Men gaat
bank voor bank naar voren en volgt de instructies van de leiding.
Men gaat door het midden naar voren, reinigt de handen en ontvangt van onder een
scherm de H. Communie.
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Collecte.

Achter in de kerk kan in een offerblok/collectebus een bijdrage gedeponeerd worden.
Omdat de kerk de afgelopen maanden geen bijdragen heeft ontvangen zijn bijdragen nú
van groot belang.

Muzikale en vocale medewerking
Muziek is toegestaan echter niet van blaasinstrumenten. Voor blaasinstrumenten gelden
dezelfde uitgangspunten als voor zangers. Indien er zang is dan alleen in de vorm van
voorzang (Cantor) en wordt er niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.

Verlaten van de kerk
Men verlaat de kerk ook weer bank voor bank te beginnen achteraan op instructie van
de begeleiding.

Na afloop
a)
b)

Er is geen koffiedrinken .
Blijf men buiten niet voor de deur of op het kerkplein staan.

Parkeren
a)
Op het kerkplein is niet toegestaan.
b)
Afzetten van mensen slecht ter been mag voor de deur .
c)
Parkeren met Gehandicaptenkaart is toegestaan.
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – handen reinigen bij
binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren
zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven –
dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden.

Bijlagen

Bijlage 1a looproutes Mariakerk
Bijlage 1b looproutes en placering Vituskerk
Bijlage 2 placering Mariakerk
Bijlage 3 reservering
Bijlage 4 reseveringen formulier per kerk
Bijlage 5 aanduidingen op de banken
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Bijlage 1a: Looproutes Mariakerk
De inkomende stroom is in rood weergegeven
De uitgaande stroom in groen

•
•
•

Bij binnenkomst wordt de kerk vanaf de eerste bank gevuld
Kerkgangers kunnen niet op vrije / eigen plaatsen zitten
Bij het verlaten wordt men vanaf de achterste bank naar buiten begeleid

08-06-20

15

Bijlage 1b Looproutes en placering Vituskerk
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Bijlage 2 Mariakerk verdeling van de plaatsen op anderhalve meter

•
•
•

Plaatsen o.b.v. bezetting door individuele kerkgangers
Als er meerdere personen uit één huishouden bij elkaar zitten is het max. Aantal 100
Tussen gevulde banken blijft steeds een bank leeg
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Bijlage 3 Reserveringen
Er zijn verschillende opties.
Via plug-in op de website
Op de website is een plugin te plaatsen die reserveren via het rooster mogelijk maakt.
De plugin is niet gratis en niet gebruiksvriendelijk. Voor oudere gebruikers wellicht een
brug te ver.
Via een aanmeldformulier op de website per kerk
De gegevens van het formulier worden naar het secretariaat verstuurd. Het secretariaat
stelt voor beide kerken de lijst op met personen die kunnen worden toegelaten. Vanuit
het secretariaat dient een bevestigingsmail te worden gestuurd.
Telefonisch bij het secretariaat
Reserveren kan dagelijks van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 12:00 uur. Het
secretariaat noteert i.v.m. de toekenning het tijdstip van aanmelden en het emailadres
voor de bevestiging.
De belangrijkste reden om te reserveren ligt in de controleerbaarheid van aanwezigen in
het geval er een Coronabesmetting plaats heeft gevonden. Als wij onze zaakjes op orde
hebben, kan de GGD gemakkelijk haar onderzoek doen.
In verband met de wet op de privacy zullen de gegevens maximaal 6 weken2 worden
bewaard op het secretariaat.

2

Navraag bij de GGD moet uitsluitsel geven hoe lang de bewaartermijn zou moeten zijn.

08-06-20
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Bijlage 4 Registratieformulier
Onderstaand de opzet voor het registratieformulier. Handig is, om als de mensen de
gegevens invullen, zij aangeven of ze het Nieuws Bulletin via de mail willen ontvangen

Registratie aanwezigen bij de viering in de …………………………kerk op ……………..20..
naam

08-06-20

telefoon

email

Nieuws Bulletin J/N
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Bijlage 5

08-06-20
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