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Beste vrijwilligers van ‘t Kerkhuys en uitvaartbegeleiders,

Doordat de RIVM zijn richtlijnen voor het Coronavirus, vanaf 16 maart jl., heeft aanscherpt worden ook de
richtlijnen voor opbaring en condoleances in ’t Kerkhuys Spanbroek hierop aangepast.
Naast de eerdere gemaakte afspraken over wat te doen met symptomen als griepverschijnselen en
werkzaamheden tijdens opbaring en condoleance volgen er nu vanuit het bestuur aanvullende
standpunten.
-

Afspraken tijdens opbaring en condoleances:
o Vanaf heden wordt er ook in ’t Kerkhuys geen horeca meer aangeboden.
o Er mogen geen kerkelijke diensten en uitvaartdiensten in ’t Kerkhuys meer gehouden
worden.
o Tijdens condoleances komt men binnen via de hoofdingang en verlaat men het kerkschip,
direct na het condoleren, rechts achterin (bij het koorhek) via de nooduitgang.
o Houd minimaal 1,5 meter afstand van vrijwilligers, nabestaanden en betrokkenen en
spreek eenieder hierop aan.
o Er mogen niet meer dan 30 personen tegelijk in ’t Kerkhuys aanwezig zijn.
o Zet voldoende mensen in om dit te controleren. Eventueel ook bij de mensen buiten.
o Zorg ervoor dat je tijdens de begeleiding handschoenen aan hebt en mogelijk ook een
mondkapje draagt.
o Reinig alle deurklinken iedere 20 minuten met een ontsmettingsmiddel.

-

Adviespunten voor de uitvaartbegeleiders:
o Nabestaanden en betrokkenen mogen geen handen schudden en knuffels geven tijdens
de condoleance. Adviseer naast mooie en hartelijke woorden:
▪ De hand op eigen hart leggen;
▪ Of de handen ineen te vouwen voor de borst
▪ Of met beide handen een handkus geven
o Bespreek en adviseer met nabestaanden om eerst in familiaire kring en later, na het
coronavirus, een herinneringsbijeenkomst met condoleance te organiseren..
o Adviseer nabestaanden dringend om de condoleances te beperken tot personen in de 1e
graad van bloed- en/of aanverwantschap of vriend(in).
o Om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen dient een strikt hygiëneprotocol te
worden gevolgd. Draag tijdens het verzorgen van overledenen met corona extra
beschermende kleding.

-

Vrijwilligers en uitvaartbegeleiders…bespreek bovenstaande en maak duidelijke afspraken!!

We zijn ons bewust van de bijzondere situatie waarin we ons bevinden. Bijzondere omstandigheden
vereisen nu eenmaal bijzondere maatregelen.
Gebruik het gezonde verstand en volg de richtlijnen van het RIVM.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van ’t Kerkhuys Spanbroek
Jos Konijn (voorzitter)
Tel. 06-30366691
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