Gebruiksplan
Gebruiksplan De Drie Ranken d.d. 27 september 2021
Inleiding
Dit gebruiksplan beschrijft de maatregelen die zijn genomen in het kader van voorkoming van
verspreiding van het Corona-virus. Het plan voorziet in maatregelen voor zowel doordeweekse
ontmoetingen als voor vieringen. Aanpassingen op de versie van 30 juni.
Conform de richtlijnen van de PKN en het RIVM is het gebouw geopend.

Algemene afspraken/gebruik gebouw
●
●

●
●
•
•
•
•
•

Bij binnenkomst van het gebouw hanteren we geen CoronaCheck.
Er wordt gepaste afstand gehouden.
Mensen die ziek of verkouden zijn, wordt dringend verzocht om thuis te blijven.
Dit plan wordt periodiek geactualiseerd op basis van opgedane ervaringen en/of gewijzigde
richtlijnen.
De garderobes worden niet gebruikt. Jassen worden meegenomen naar de zitplaats.
Gebruik van koffie/thee is binnen mogelijk als in De Huiskamer en/of De Ontmoeting een
zitplaats beschikbaar is.
Bij gebruik van de kerkzaal (met uitzondering van vieringen) is er voor max. 32 personen
tegelijk gelegenheid tot gebruik van consumpties in De Ontmoeting.
Voor huurders en andere gebruikers van de kerkzaal (met uitzondering van vieringen) geldt:
men dient 1,5 meter afstand te houden tenzij men zelf de CoronaCheck toepast.
Bent u in de week voorafgaand aan een positieve test op Covid-19 in De Drie Ranken geweest,
dan verzoeken wij u dit te melden: coronamelding@3ranken.nl of tel. 06-2279 9298 (Johan
Kuipers, lid Coronateam).

Vieringen
•
•
•

In principe wordt er één stoel afstand gehouden tussen de bezoekers voor zover zij niet één
huishouden vormen.
Bij behoefte aan meer afstand dient men zich van tevoren aan te melden vóór vrijdag 12:00 uur
via bijwonenviering@3ranken.nl Deze bezoekers krijgen een plek aangewezen.
Zangactiviteiten: deze zijn toegestaan door max. 8 begeleidende zangers en gemeentezang blijft
beperkt.

Gebruik zalen
Zaal

Gebruik

Hele gebouw

Max. aantal volw. Personen
(18+)
Afhankelijk van de ruimte en/of
activiteit

Kerkzaal

Vieringen en andere activiteiten

Volgens de algemene afspraken

De Huiskamer

Ontmoeting

27 aan tafels en 6 in zithoek

De Belofte

Vergaderingen

14

De Bron

Vergaderingen

14

De Ontmoeting

Ontmoeting

32

De Toekomst
De Droom

Vastgesteld door het DB kleine Kerkenraad 24 september 2021

24 aan 12 tafels of
40 in theateropstelling
14 aan 7 tafels of
18 zonder tafels in kring

