Gebruiksplan Noorderkerk,
Vieren op 1,5 meter vanaf 1 juli 2020
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Het aantal zitplaatsen op 1,5 m is ca 100, waarvan 65 in
de binnenring, 13 op de stoelen in de buitenring en 24
op de soldatenbanken. Dat is gerekend met individuele
zitplaatsen, dus families kunnen naast elkaar en dan
zouden er dus (iets) meer in kunnen. De exacte
invulling is afhankelijk van aanwezigheid van families,
stellen en groepen.
Families (groep 2+) bij voorkeur in de banken, singles
en stellen op de stoelen.
Er komt een looproute vanaf de ingang direct naar de
kerkzaal. Van daaruit verspreiden over de ruimte. Op
de vloer en op stoelen wordt aangegeven hoe en wat
qua afstand en ruimte.

Cateringruimte

Om met max 100 in de kerk te kunnen zijn moeten
enkele afspraken gemaakt worden:
- Op tijd komen, deuren sluiten om 10.00 uur, resp 18.30 uur.
- Garderobe is dicht; jassen aanhouden of op de (lege) stoel naast je leggen
- De zitstoelen zijn gemarkeerd met een Orde van Dienst, de banken zijn om-en-om afgesloten
- Orde van Dienst wordt niet uitgedeeld (ligt, met handschoentjes, uitgedeeld)
- Geen commissie van ontvangst, wel een toezichthouder bij de deur
- Er is (ook) een toezichthouder vooraan in de kerkzaal om ordentelijk verloop te volgen
- Geen koffie na afloop
- Geen collectezak, maar digitaal collecteren
- Binnenkomst via voordeur, langs een tafel om inschrijving te checken en dan direct via looppad
naar de kerkzaal, van daaruit naar de plek.
- Vertrek gaat op instructie en geordend, per deel van de kerk: soldatenbanken eerst, dan de
buitenbanken, dan de stoelen. Onder centrale regie van toezichthouder, met rustig orgelspel.
- Uitgang aan het Noordermarktplein en Noorderkapel ook gebruiken.
- Geen Kinderkerk en crèche, het kindermoment vanachter de tafel (?)
- Geen zingen in de dienst door gemeenteleden, alleen luisterliederen
- Toiletgebruik alleen bij hele hoge nood
Om het aantal tot 100 te beperken:
- Max 90 gemeenteleden kunnen komen (ex predikant, ouderling, koster, video en muziek).
Uitnodigen tot ca 70-80 mensen. Men MOET zich vooraf aanmelden op de website. Groepen
worden vooraf uitgenodigd voor een specifieke dienst via mail, via kring of wijkouderling.
- In principe 1 ouderling en 1 diaken aanwezig
- Gemeenteleden worden verdeeld naar wijken/kringen/groep (Koffiebar). Er zijn 11 wijken plus
speciale groepen = 370 eenheden, dus verdelen in 4 shifts (2-3 kringen per dienst). Uitgaand van
max 75% aanmelding en 10% no-show.
En verder:
- Regels duidelijk communiceren en ophangen bij de ingang
- Bij ingang mensen tellen om aantal in de gaten te houden
- Nadruk leggen op eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand.
- Doop en zegening met handoplegging kan plaatsvinden binnen de 1,5 meter en met fysiek
contact op basis van het feit dat predikant als contactberoep is aangemerkt.

