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Coronaplan openluchtvieringen Protestantske Gemeente De Gaastmar  

Voor dit plan is de inhoudsopgave aangehouden die te vinden is op de website van de gemeente 
Súdwest-Fryslân, geraadpleegd op 10 augustus 2020. 

Het coronaplan openluchtvieringen moet worden gezien in samenhang met het gebruiksplan voor de 
Pieltsjerke, te vinden in de hal van de kerk en op de website www.pkn-gaastmeer.nl. Het plan 
openluchtvieringen, heeft betrekking op vieringen die gehouden worden op het terrein naast de kerk 
aan It Piel. Het terrein is openbare ruimte. Met ‘vieringen’ wordt bedoeld: erediensten met een 
voorganger, gemeenteleden en andere belangstellenden. De viering bestaat uit gebeden en een 
overweging. De bezoekers zingen een beperkt aantal liederen, begeleid door een kopergroep. Na 
afloop kunnen de aanwezigen napraten. De verwachte tijdsduur inclusief napraten is maximaal 1,5 
uur, waarvan maximaal 40 minuten bestemd is voor de viering. Het gaat om een beperkt aantal 
vieringen, mede afhankelijk van de weersomstandigheden.  

 

Wij gaan het anders doen 

1. Inrichting terrein 

Het gaat om een langgerekt stuk grasland, met een oppervlakte van meer dan 320 m2 (40 x 8 meter 
exclusief het talud over de hele lengte van het terrein). Het terrein is als volgt begrensd, (zie ook de 
foto op de volgende pagina, gemaakt vanaf de waterkant): 

 aan de rechter lange kant een hek met daarnaast opnieuw grasland, verderop een camping; 
 aan de ene korte kant het water van It Piel; 
 aan de linker lange kant een sloot, waarnaast het kerkhof, een parkeerterrein en een 

grasveld; 
 aan de andere korte kant een sloot, waarachter twee woningen.  

Aan de waterkant is een kleine steiger voor zwemmers. Er kunnen geen boten aanleggen, daarvoor is 
het water niet diep genoeg.  

Er is één ingang tevens uitgang, te weten een bruggetje over een van de sloten. Het terrein is goed te 
overzien, er staan geen bomen of struiken. Langs het hek aan de lange kant is en langs het water is 
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een talud. Het terrein kan vanuit het dorp langs twee wegen worden bereikt (links en rechts rond de 
kerk). 

De bezoekers zullen uit de directe omgeving komen; de meesten zullen lopend of per fiets komen. 
Fietsen kunnen worden geplaatst direct buiten het terrein of in het fietsenrek bij de kerk. Eventuele 
auto’s kunnen op de gebruikelijke wijze bij de kerk parkeren.  

De bedoeling is dat de voorganger op het talud plaatsneemt, in het midden. De kopergroep neemt 
plaats op het talud aan de waterkant. De aanwezigen zitten verspreid over het grasland op minimaal 
2 meter van elkaar.  

Er zijn geen plekken waar etenswaren of andere zaken te koop zijn. Bezoekers nemen zelf drinken 
mee.  

De muziek van de kopergroep is niet versterkt. Er worden geen berichten o.i.d. omgeroepen via 
speakers. De voorganger gebruikt een microfoon en er staan twee geluidsboxen links en rechts van 
de voorganger. Per viering zijn één of twee muziekfragmenten via de boxen te horen.  

 

Dit is het terrein, gezien vanaf de waterkant. Foto: Attie Bak 

Op- en afbouw 

Er komt geen podium en ook geen overige voorzieningen die op- of afgebouwd moeten worden. 
Bezoekers komen naar verwachting uit de directe omgeving en nemen zelf tuin- of campingstoelen 
mee.  

Er zijn geen leveranciers bij de openluchtviering betrokken.  

Entree 

Bij de entree (brug) wordt een tafel geplaatst met daarop desinfectans voor de handen. Elke 
bezoeker wordt persoonlijk ontvangen. Zijn of haar naam en telefoonnummer worden genoteerd en 
er wordt op toegezien dat zij hun handen ontsmetten. De coronaregels worden kort herhaald voor 
elke bezoeker.  
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Wij verwachten 50-70 bezoekers, waaronder vele huishoudens van twee of meer personen. Bij 
binnenkomst vragen wij de bezoekers om op twee meter afstand van anderen te gaan zitten. 
Vrijwilligers op het terrein geven aanwijzingen.  

Als het terrein vol is en er zouden nog meer bezoekers komen, zullen we hen moeten vragen om 
weer naar huis te gaan. Wij verwachten niet dat deze situatie zich zal voordoen: wij zijn een kleine 
gemeente en wij weten ongeveer wie aanwezig zullen zijn. Er is dan nog ruimte genoeg voor een 
aantal gasten.  

Reserveren is daarom ook niet nodig. Voor de kerkdiensten ‘binnen’ hanteren wij wel een 
reserveringssysteem, omdat daar niet meer dan 25-30 personen in passen. Wij houden zoals gezegd 
wel bij wie aanwezig zijn.  

Wij werken niet met tijdvakken, daar is geen noodzaak toe en het is ook niet mogelijk in een viering. 

Er is geen toegangsprijs. Na afloop van de dienst staat er op de tafel een collectebus klaar, waar 
bezoekers een gift in kunnen deponeren.  

Informatie bezoekers 

Bezoekers worden op verschillende manieren geïnformeerd over de voorschriften: 

 Via de wekelijkse nieuwsbrief die onder kerkleden en andere geïnteresseerden wordt 
verspreid; 

 Via posters die op diverse plaatsen in het dorp worden opgehangen (hier staat o.a. op 
vermeld dat bezoekers zelf stoelen en drinken mee moeten nemen); 

 Via mondelinge instructie bij binnenkomst; 
 Via mondelinge instructie na afsluiting van de viering. 

 

Terrein ligt aan het water 
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Horeca 

Er zijn geen horecafaciliteiten. Zoals gezegd: bezoekers nemen van huis koffie mee. Ook mokken of 
koppen neemt iedereen zelf mee. Iedereen neemt zijn of haar eigen spullen ook weer mee naar huis. 

Er wordt geen Avondmaal gehouden, dus geen deling van brood en wijn. 

Sanitaire voorzieningen 

Er zijn in principe geen sanitaire voorzieningen. Die zijn niet nodig omdat bezoekers uit de 
onmiddellijke omgeving komen. In bijzondere situaties is het toilet in het lokaal bij de kerk 
beschikbaar. Wij zullen degenen die daarvan gebruik maken, vragen om daarna het toilet te reinigen. 
Desinfecterende schoonmaakmiddelen zijn in het toilet aanwezig. De organisatie zal na elke viering 
het toilet grondig reinigen. 

Contactpersoon en toezicht 

De openluchtvieringen worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
Contactpersoon: Anneke van Mourik – van Herk (scriba), 06 22 49 66 16, e-mail anneke@marsicht.frl. 
De ambtsdragers van dienst zorgen voor het toezicht. Per zondag zijn er andere ambtsdragers van 
dienst, volgens rooster.  

Ontruiming 

Wij kunnen moeilijk een noodzaak voor ontruiming bedenken. Wij verwachten in de vieringen geen 
vechtpartijen of ander geweld. Ook brand is niet te verwachten: er worden geen kaarsen 
aangestoken en er wordt niet gerookt.  

Mocht ontruiming toch nodig zijn, dan is ook hier de kerkenraad verantwoordelijk. Bij ontruiming kan 
onmiddellijk een extra uitgang worden gecreëerd door een plateau over een van de sloten te leggen 
(aanwezig in een van de bijgebouwen van de kerk). Ook is het eenvoudig om in noodgevallen over 
het lage hek te klimmen. Voertuigen van hulpdiensten kunnen eenvoudig tot aan de ingang van het 
terrein komen. Het water is ondiep, een volwassene kan er staan en er zijn in de nabije omgeving 
mogelijkheden om aan wal te komen. 

Informeren 

Dit coronaplan is gedeeld met de kerkenraad. Mochten andere vrijwilligers worden ingezet, dan 
zullen zij persoonlijk geïnformeerd worden.   

 

 

 

 


