College van Kerkrentmeesters

Informatie voor uitvaartverzorgers
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij uw aandacht voor het
volgende.
Algemene richtlijnen
In onze kerkgebouwen hanteren we de richtlijnen van het RIVM alsof het om een publieke
binnenruimte gaat. Bij de ingang kunt u uw handen desinfecteren, we handhaven de anderhalve
meter en het dragen van een mondkapje is verplicht tot u op uw plaats zit.
Aantal gasten
Gezien de beperkte omvang van onze kerkgebouwen is het niet mogelijk het bij een uitvaart
maximaal toegestane aantal aanwezigen te ontvangen. We kunnen niet op voorhand zeggen
hoeveel mensen we wel een plek kunnen geven: komt ieder uit een ander huishouden, dan halen
we de twintig nog niet, komt ieder met een heel gezin dan komt het totale aantal boven de dertig.
We verlangen daarom van u een lijst met genodigden, waarbij ook staat aangegeven wie uit
hetzelfde huishouden komen. De koster maakt dan een plattegrond met gereserveerde plaatsen.
Aan de hand van deze plattegrond blijkt voor hoeveel mensen er uiteindelijk plaats is.
Binnenkomst
We verzoeken de gasten elkaar niet op te wachten maar dadelijk hun plaats in de kerk in te
nemen. We verzoeken de uitvaartverzorger onze koster te assisteren bij het toewijzen van de
plaatsen. Tenslotte verzoeken we de aanwezigen hun jassen niet aan de kapstok te hangen maar
mee te nemen naar hun zitplaats.
Streaming
Gezien het beperkte aantal aanwezigen zal het in veel gevallen wenselijk zijn de dienst te
streamen. Sinds het begin van de coronacrisis hebben we royaal geïnvesteerd in onze technische
installatie. We hechten eraan dat de apparatuur door mensen van ons Team Beeld & Geluid
wordt bediend. Streaming door derden is niet toegestaan.
Tijdpad
We verzoeken onze kosters deze informatie meteen al bij het eerste contact te delen met de
uitvaartverzorger.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Harmen Schreur

Adressen
Voor algemene vragen:
Harmen Schreur (College van Kerkrentmeesters)
telefoon: 0642454904
e-mail: harmen.schreur@gmail.com
Voor specifieke vragen over de Aengwirder Tsjerke:
Jinke de Groot (kosteres)
telefoon:0513-529218/06-11375558

Voor specifieke vragen over de Nij Brongergea Tsjerke:
Lutske Cnossen (kosteres)
telefoon:0513-688180/06-30510674

Voor technische vragen:
Johanna de Jong (team Beeld & Geluid)
telefoon:06-21909496
e-mail:ambt@pkn-tjalleberd-deknipe.nl
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