Aanpassing van de coronamaatregelen binnen de kerken van de PGH (15 – 12 – 2020).

Om de kans op overdracht van het SARS-CoV-2 (Covid-19) binnen de kerkgebouwen van de PGH te
beperken en liefst tegen te gaan, is het belangrijk om de onderstaande adviezen als beleid bij de
wijkgemeenten neer te leggen. Er moet worden aangetekend dat we leven met de actualiteit van de
dag, wanneer noodzakelijk kunnen genomen besluiten worden bijgesteld.
Met ingang van dinsdag 15 december 2020 om 00.00 uur gaat Nederland in lockdown. Het doel van
deze lockdown is om het aantal reisbewegingen en contactenmomenten tot een minimum te
beperken. Door deze maatregel is het de bedoeling dat het stijgende aantal besmettingen rond 7
januari 2021op z’n hoogtepunt komt te liggen zodat het daarna sterk gaat dalen.
De landelijke lockdown duurt in ieder geval tot en met dinsdag 19 januari 2021. De hoop is dat na
deze datum er weer versoepelende maatregelen door het kabinet kunnen worden afgekondigd.
Hoewel er vanuit grondwet een recht op vrijheid godsdienst is, hebben we als Protestantse
Gemeente Hoogeveen ook een verantwoordelijkheid (verplichting) naar de maatschappij om bij te
dragen aan het terugdringen van het coronavirus.
Het doel van de lockdown is om het aantal reisbewegingen en contactenmomenten tot een minimum
te beperken. Om dit binnen de PGH te kunnen bereiken worden de volgende maatregelen
afgekondigd:
 Verzorg de erediensten online (net als maart en april).
Alleen voor de mensen die níet de mogelijkheid hebben om thuis de erediensten te kunnen
volgen bestaat de mogelijkheid om de dienst in het kerkgebouw bij te kunnen wonen. Het
maximum aantal personen is 30 (excl. voorganger, lector, max. 4 zangers, organist en
medewerkers beeld en geluid).
Hiermee wordt voorkomen dat deze mensen, vaak oudere gemeenteleden, in een isolement
komen.
 Er blijft de mogelijkheid tot het houden van rouwdiensten. Hierbij zal een beroep op de
uitvaartleider worden gedaan om vanwege het terugdringen van contactmomenten het
aantal aanwezigen tot een minimum te beperken. Bij een uitvaart mogen maximaal 100
personen aanwezig zijn. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden en een
vaste zitplaats hebben. Daarnaast moet iedere bezoeker zich aanmelden en krijgt hij of zij bij
aankomst een gezondheidscheck. Er is na de rouwdienst géén mogelijkheid tot het nuttigen
van koffie/thee of andere consumpties, e.d.
 Ook blijft de mogelijkheid tot het houden van een trouwdienst. Het maximum aantal dat
aanwezig mag zijn is 30 personen.
 De kerkgebouwen gaan tot en met 19 januari a.s. dicht voor alle activiteiten (m.u.v. het
verzorgen van de onlinediensten en rouw-/trouwdiensten). Deze maatregel is bedoeld om
de reisbewegingen en contactmomenten terug te dringen.
Naast de functie van kerk hebben de gebouwen namelijk ook publiek toegankelijke functie.
Door de lockdown-maatregelen zijn publiek toegankelijke locaties gesloten.
Wel is de mogelijkheid om op een vast moment in de week het gebouw open te stellen voor
het aansteken van een kaarsje en het houden van een stiltemoment. Voor veel gemeenteleden kan dit troost bieden. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat de maatregelen
worden nageleefd (zie pagina 2).
 Bovenstaande lockdown-maatregelen gelden voor alle gebouwen van de PGH, gaan per
direct in en duurt in ieder geval tot en met dinsdag 19 januari 2021.
Hoewel een hesje misschien niet helemaal bij de kleding flatteert, draagt het wel bij tot de
bewustwording van de 1,5 meter maatregel. Voor de kerken zijn hesjes aangeschaft om de urgentie
van de 1,5 meter maatregel uit te dragen. Een dringend verzoek om deze hesjes te dragen!
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Verder blijft het belangrijk te benadrukken dat de algemene maatregelen goed worden nageleefd.
Help elkaar en spreek anderen aan wanneer die zich niet aan de maatregelen houden.
Bezoekers en medewerkers zijn alleen van harte welkom in de gebouwen wanneer de maatregelen
worden nageleefd.
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