Gebruiksplan kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Eindversie
26 september 2021

Een plan om na terugdringen van COVID-19 veilig gebruik te maken van ons kerkgebouw
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1 Doel en functie van dit –vooralsnog laatste- gebruiksplan
Als Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer (DGA) hebben we in maart 2020 van overheidswege
regels opgelegd gekregen ter bestrijding van het Corona-virus (COVID-19). Eén van die regels
was dat we niet meer bij elkaar mochten komen in ons kerkgebouw. Die strikte regels zijn
medio 2021 versoepeld, gewijzigd en recentelijk opnieuw versoepeld. Bij het opstellen van dit
vooralsnog laatste gebruiksplan is onder meer gebruik gemaakt van de informatie van de
Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de afschaffing van Routekaart v/d Kerken (CIO) en het
advies van CIO aan de aangesloten 31 kerkgenootschappen over deze aanpassingen die op 25
september zijn ingaan.
1.1
•
•
•
•
1.2

Doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus; als DGA willen
we daarin onze verantwoordelijkheid nemen
bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren; we zien in het maken van
goed doordachte keuzes een vorm van naastenliefde
volop Gemeente zijn vanuit ons kerkgebouw, zodat we het verhaal van God en mensen
kunnen blijven doorgeven
géén onderscheid maken tussen personen die wel of niet COVID-gevaccineerd zijn

Functies van dit gebruiksplan
• we beschrijven hierin de afronding over de procedures met betrekking tot de COVID19.
• op basis van dit schrijven eindigen we de COVID-communicatie t.b.v. de Gemeente
• dit plan is online te vinden op de website dgaalsmeer.nl.

1.3 Fasering (versoepeling of verzwaring)
Vanaf 22 maart 2021 volgden wij de Routekaart voor de Kerken op vier risico niveau’s
(waakzaam/zorgelijk/ernstig/zéér ernstig). Dat is ons uitgangspunt in samenhang met de
versoepelingsmaatregelen die door de regering op 13 april 2021 in een aantal stappen zijn
bekend gemaakt. Nu per 5 juni 2021 de heropening van alle horeca werd toegestaan, achten
wij weer bepaalde activiteiten in het kerkgebouw mogelijk overeenkomstig de Routekaart voor
de Kerken, risico niveau “ernstig”. De fasering in de maanden juni en augustus waren variërend
tussen:
• fase 1: zorgelijk, aantal kerkgangers is dan max. 100 personen, samenzang praatniveau
• fase 2: ernstig, aantal kerkgangers is dan max. 60 personen, beperkte zang praatniveau
Bij de uitnodigingen naar de gemeente hielden we het aantal kerkgangers op max. 30
personen, omdat het Dagelijks Bestuur (DB) tijdens het zomerreces geen besluiten wilde
nemen die onze doelstelling in het algemeen zou overschrijden. Wanneer er meer dan 30
personen kwamen, voldeed dat nog steeds aan de overheidsnorm (fase 2), hetgeen het DB
acceptabel achtte.
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Met ingang van 1 september 2021 wilden we overgaan van fase 2 naar fase 1, “zorgelijk”.
Echter, vanaf zaterdag 25 september voert de rijksoverheid opnieuw versoepelingen door in de
COVID-19 maatregelen, hetgeen leidt tot deze eindversie van ons gebruiksplan.
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Algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van
onze doelstelling:
• Mensen met corona gerelateerde klachten, zelf of binnen hun huishouden, verzoeken
om thuis te blijven. Dit geldt ook voor bezoekers die een quarantaine plicht hebben.
• Voor de kerkdiensten geldt dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen.
• Ook enkele andere maatregelen vervallen, zoals registratieplicht en gezondheidscheck.
• Kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens
de kerkdienst, dus placering blijft van toepassing.
• Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen
en locaties is niet van toepassing op kerkdiensten.
• De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:
- handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
- zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
- de basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” vervalt wel, maar het advies blijft
om gepaste afstand te houden. Deze basisregel helpt om besmetting te voorkomen.
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Gebruik van het gebouw

In dit hoofdstuk geven we geen verdere gedetailleerde informatie met betrekking tot het
gebruik van ons kerkgebouw. Wel zullen we in de nabije toekomst gaan werken aan een risicoinventarisatie (RI&E), teneinde de omstandigheden van de kerk en de andere werkruimten te
optimaliseren in het kader van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze werknemers
en de gemeente. De organisatie van onze bestaande bedrijfshulpverlening is daar nauw aan
verbonden.
We streven ernaar om op een verantwoorde wijze als gemeente hiermee om te gaan, met
name is er aandacht voor kwetsbare personen of groepen van personen, die de kerkdienst
willen bezoeken. We willen niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en moeten dan
ook rekening houden met de (on)mogelijkheden van ons kerkgebouw en de werkruimten. Deze
verantwoordelijkheid strekt zich ook uit naar alle leden, vrienden en belangstellenden.
Een goede ventilatie blijft van belang. Uit de RI&E zal mogelijk blijken of er concrete
aanpassingen in een kerkgebouw nodig zijn. Mogelijk dat er in dit kader nadere adviezen en
richtlijnen beschikbaar komen hoe om te gaan met ventilatie in kerkgebouwen.
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Dankwoord

In deze eindversie past zeker een woord van dank aan
-de coördinator, meestal de koster van dienst,
-de aangewezen subcoördinatoren, welke actief waren bij andere activiteiten
-het begeleidingsteam,
-de technici en daarmee ook de technische commissie
-en de zangers en musici
3
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Besluitvorming

Dit gebruiksplan is door de kerkenraad vastgesteld (conform art. 48 van het Reglement van de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer) op 28 juli en gewijzigd op 29 september 2020, op 21 juni
2021 en tenslotte in deze eindversie op 26 september 2021. Deze wijzigingen zijn mede
gebaseerd op de Routekaart voor de Kerken en de adviezen, beide opgesteld door het
Interkerkelijk Contact In Overheidszaken. Nadere wijzigingen op dit plan worden besloten door
de kerkenraad. Zij legt hierover verantwoording af aan de Gemeente op de eerstvolgende
Gemeentevergadering.
Voorzitter: Bas Middelkoop

Secretaris: Willy Karssing – van Leeuwen

Na bijna anderhalf jaar bakens verzetten,
steeds weer denken: wanneer kan het weer?
Steeds weer aanpassen, want het kon niet,
steeds weer de teleurstelling, en langzaam eraan wennen.
Almachtige, nu gaan die deuren weer wat open,
de wereld wordt iets groter. We zien meer mensen,
we raken aan, hier en daar, voorzichtig.
Maar er is ook die gewenning en die angst.
Hoe lang zal dit duren? Wanneer weer een golf?
Er komen vast weer beperkingen…
na zoveel keer het deksel op de neus,
na anderhalf jaar zo’n gesloten leven,
blijkt het moeilijk om weer open te gaan,
om vol vertrouwen vooruit te kijken.
Help ons, met de tijd nemen, met voorzichtigheid,
met vertrouwen, met een open vizier,
dat we weer dúrven, met ons geloof, ja, met Uw zegen.
Amen
naar het gebed van Ds. Harmke Heuver
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