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Beste gemeenteleden en gasten,
Hierbij willen wij u graag informeren over het bijwonen van de kerkdiensten en het uitnodigingsbeleid voor de komende
periode.
Terugblik en evaluatie
De afgelopen zomermaanden konden we als gemeente gelukkig weer gedeeltelijk samenkomen in de kerk en ook (hoewel
aangepast) weer samen zingen. De kerkvoogdij en kerkenraad kijken terug op een intensieve periode. We hebben enerzijds de
verantwoordelijkheid om regels toe te passen die het welzijn van ons allen beogen, anderzijds voelen we de pijn en de beperkingen
van het gedeeltelijk samenkomen en het zingen. U heeft als gemeente op diverse manieren uw betrokkenheid getoond door vragen
te stellen en suggesties aan te dragen hoe we mogelijk met meer mensen kunnen samenkomen. Sommige vragen gingen over hoe
strikt de richtlijnen van het RIVM geïnterpreteerd moeten worden. Hierover leest u verderop meer.
CO2-metingen
De afgelopen maanden hebben we beperkt gezongen en de invloed die dit heeft op het CO2-gehalte gemeten. Daaruit blijkt
dat het gehalte met open deuren laag blijft. Bij gesloten deuren blijft het CO2-gehalte met het huidige aantal kerkgangers
onder de norm en daarmee is er ruimte voor het stapsgewijs vergroten van de hoeveelheid aanwezigen en/of samenzang.
Het rekenmodel van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ geeft op basis van de Brugkerk-specifieke situatie een theoretische
bovengrens van plm. 200 kerkgangers. Volgens het rekenmodel blijft tot dit aantal de luchtkwaliteit binnen veilige normen
en kunnen we minimaal blijven zingen zoals we nu doen. Door daadwerkelijke metingen tijdens de kerkdiensten, zullen we
de praktijk toetsen aan het rekenmodel. Op basis van de uitkomsten zal het aantal aanwezigen en de hoeveelheid samenzang
worden beoordeeld en waar nodig worden aangepast.
Validatie bij veiligheidsregio
Wij hebben contact gezocht met de veiligheidsregio Utrecht en daar de onderstaande vragen voorgelegd:
· Geldt de 1,5-meterregel strikt, of is het toewijzen van zitplaatsen met een onderlinge afstand van 1,3 meter ook
toegestaan?
· Mogen verschillende adreseenheden die frequent contact hebben naast elkaar zitten (zonder in achtneming van de
1,5-meterregel)?
De veiligheidsregio heeft teruggekoppeld dat de 1,5-meter regel strikt toegepast moet worden bij het toewijzen van plaatsen.
Kortstondige onderbrekingen van de regel (zoals bij het langslopen of passeren) zijn toegestaan, omdat dit soms
onvermijdelijk blijkt. Binnen de regels kan de capaciteit echter wel vergroot worden door creatief te zijn in het toewijzen van
de zitplaatsen. Kinderen onder de 13 kunnen als buffer tussen adreseenheden geplaatst worden en hoeven daarbij geen 1,5
meter afstand te houden tot volwassenen. Daarnaast geldt dat jongeren van 13 tot en met 17 jaar onderling geen 1,5 afstand
hoeven te houden. Wat betreft het combineren van adreseenheden (zoals ouders en zelfstandig wonende kinderen, etc.)
geeft de veiligheidsregio aan dat dit niet is toegestaan. Het uitgangspunt is dat deze personen in de privésituatie geacht
worden de afstandsregel te respecteren, zodat we deze ook in de kerk moeten toepassen.
Doelstelling voor de komende periode
De kerkenraad en kerkvoogdij hebben zich ten doel gesteld om ieder gemeentelid één keer in de twee weken de gelegenheid
te geven om naar de kerk te gaan, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, de noodmaatregel van de veiligheidsregio
Utrecht en binnen de kaders van het rekenmodel van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’.
Uitnodigingsbeleid komende periode
Deze doelstelling willen we zo snel mogelijk verwezenlijken. Het maken van een zitplaatsenplanning is dermate intensief
gebleken, dat we vanaf nu voor een ander uitnodigings- en plaatsingsmodel kiezen. De keuze voor dit nieuwe model is
mogelijk vanwege tot nu toe gunstige gemeten CO2-waarden, meer duidelijkheid over de 1,5-meterinvulling en het feit dat
de vakanties nu achter ons liggen. Om te beginnen is de gemeente opgedeeld in vier groepen, namelijk de groepen A, B, C
en D. Iedere groep staat voor een aantal letters van het alfabet (op basis van de achternamen) en deze worden voor de
komende zondagen als volgt uitgenodigd:
·
Groep A (AA t/m DIE)
– 13 september 9.30 uur
·
Groep B (DIJ t/m Ki)
– 13 september 17.00 uur
·
Groep C (KL t/m P)
– 20 september 9.30 uur
·
Groep D (R t/m Z)
– 20 september 17.00 uur
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Het formulier met de gezondheidsvragen is iets aangepast. Op dit formulier geeft u vanaf nu ook aan met hoeveel personen
u naar de kerk komt en in welke leeftijdscategorie die vallen. Dit ingevulde formulier geeft u af in de kerk en vormt de basis
voor de registratie die moet worden aangelegd omdat er met meer dan 100 personen gezongen wordt. Daarnaast zal de
host op basis van de aangegeven samenstelling van uw adreseenheid ter plekke een passende zitplaats voor u opzoeken.
Hierbij geldt dat (in lijn met de RIVM-richtlijnen) kinderen tot 13 jaar een zitplaats krijgen toegewezen zonder onderlinge
afstand tot elkaar en ouderen. Deze nieuwe manier van werken zal verlopen via een proces van ontdekken, toepassen en
leren. In het begin verloopt het misschien niet zo soepel, maar we rekenen daarbij op uw begrip en medewerking. Mocht
onverhoopt het verantwoord toewijzen van plaatsen erg tegenvallen en blijken dat niet iedereen in de kerk past, dan krijgt
u de gelegenheid om via een videoverbinding in Pro Rege de kerkdienst te volgen. Om het plaatsingsproces soepel te laten
verlopen willen we u vragen met het volgende rekening te houden:
a)

Kom alleen naar kerk als u volgens de groepsindeling op basis van uw achternaam aan de beurt bent. We roepen
iedereen van harte op om uw plaats(en) niet leeg te laten.
b) Neem a.u.b. een ingevuld gezondheidsformulier (in nieuwe stijl) mee, zodat opstoppingen voorkomen kunnen
worden.
c) Op basis van de grootte van uw adreseenheid vragen wij u de volgende tijdsblokken te hanteren:
· Meer dan 5 personen:
25 tot 30 minuten voor aanvang van de dienst
· 3 tot 5 personen:
20 tot 25 minuten voor aanvang van de dienst
· 1 tot 2 personen:
10 tot 20 minuten voor aanvang van de dienst
Afmeldingen hoeven niet doorgegeven te worden. Mocht u verhinderd zijn, dan heeft u de vrijheid om onderling te ruilen
met een ander gemeentelid vanuit een andere geplande kerkdienst. Zoek daarbij een adreseenheid in een andere groep op
die vrijwel dezelfde omvang heeft als uw adreseenheid en stem het ruilen onderling goed af.
Verder willen we u nog wijzen op de website van de kerk. Dit blijft een belangrijk communicatiemiddel om in ieder geval het
grootste deel van de gemeente snel te kunnen bereiken met nieuwe informatie. We adviseren u om de site regelmatig even
na te kijken.
Kinderoppas
De kerkvoogdij heeft de oppascoördinatrices gevraagd om het oppassen tijdens de kerkdiensten weer invulling te gaan
geven. Dit vergt plan- en voorbereidingstijd. Op het moment dat dit is georganiseerd, ontvangt u hier bericht van. Op D.V.
zondag 13 september zal er in ieder geval nog geen oppas zijn.
Tot slot
Met deze brief hebben wij u inzicht willen geven in de afgelopen periode en de plannen voor de komende periode. We zijn
blij en dankbaar dat we op deze manier in staat zijn u vaker naar de kerk te laten komen. We hopen en bidden dat dit
bijdraagt aan het behouden en versterken van de onderlinge band en samenhorigheid, maar boven alles aan de levende
verbondenheid met Christus. We zijn bevoorrecht dat we leven onder de prediking van Hem “Die de zeven sterren in Zijn
rechterhand houdt, Die in het midden van de zeven gouden kandelaren wandelt”. (Openbaring 2 : 1).
Met vriendelijke groet,
Kerkenraad en kerkvoogdij
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