Richtlijnen rondom uitvaarten Protestantse Gemeente Biddinghuizen ten tijde
van de coronacrisis – 20 maart 2020
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen heeft op 19 maart 2020 de
volgende richtlijnen en mogelijkheden vastgesteld voor een uitvaartbijeenkomst in onze kerk
/ met onze voorganger:
- Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn *). Deze aanwezigen dienen verspreid in
de ruimte te zitten (afstand tot elkaar bewaren). De uitvaartverzorger dient erop toe te zien
dat deze spreiding ook daadwerkelijk gebeurt.
*) Wanneer de landelijke richtlijnen vanuit de uitvaartbranche worden aangescherpt, zullen
we deze lijn volgen.
- De eerste vier rijen stoelen zullen verwijderd worden uit de kerk. Hiermee creëren we
letterlijk afstand tussen de bezoekers en de voorganger op het liturgisch centrum.
- De kist met de overledene mag ook niet verder voorin staan dan de eerste rij stoelen die in
de kerk staat.
- Er is in principe geen organist bij de bijeenkomst. Vooraf kan een CD worden afgegeven
met muziek die vooraf kan worden gedraaid. De koster is op de achtergrond aanwezig.
- Het liturgisch centrum is tijdens de bijeenkomst alleen toegankelijk voor de
voorganger. De voorganger betreedt en verlaat de kerk via de deur naast de preekstoel.
Overige bezoekers komen via de ingang achterin de kerkzaal binnen.
- De voorganger zal een korte liturgie houden waarin gebed, lezing en meditatie een plek
hebben. Er is daarin geen mogelijkheid voor familie om iets te zeggen via microfoon op
liturgisch centrum. Nadat de voorganger het liturgisch centrum heeft verlaten is er onder
verantwoordelijkheid van de uitvaartondernemer ruimte voor overige aanwezigen om iets te
zeggen.
- De voorbereidingen van de afscheidsbijeenkomst zullen in principe digitaal zijn.
- Op een later moment, wanneer de situatie het weer toelaat, zal er in overleg / naar wens
van de familie een uitgebreidere afscheids- / herinneringsdienst worden gehouden in de
kerk.
- Uitzending van de bijeenkomst: in overleg met de familie / betrokkenen wordt bepaald of
er een uitzending plaatsvindt via internet (kerkdienstgemist.nl). Er zal geen livestream via
sociale media plaatsvinden.
- Begraafplaats: Om de gezondheid van onze voorganger zoveel mogelijk te beschermen,
stelt de kerkenraad dat er op de begraafplaats niet meer dan tien familieleden mogen zijn
bij het graf, naast de voorganger en de uitvaartverzorger en / of beheerder begraafplaats.
Fysiek houdt dit in dat de voorganger aan de ene kant staat en de familie op afstand van in
ieder geval 3 meter.
- Uw verdere vragen richt u aan de kerkenraad via scribaat@pgbiddinghuizen.nl
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