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1. De Protestantse Gemeente Franeker is verantwoordelijk voor alles wat er binnen de muren
van de Martinikerk plaatsvindt. De begrafenisondernemer is bij ons te gast.
2. De kist wordt maximaal 30 minuten voor aanvang van de dienst in de kerk gebracht. Bij het
binnenbrengen mag de familie uit de eerste lijn aanwezig zijn. Dat zijn de partner en
kinderen.
3. De nabestaanden zitten op stoelen op het koor. hier kunnen maximaal 8 personen
plaatsnemen. De overige aanwezigen krijgen een plek in de kerk toegewezen
4. De kist wordt voor het koor opgesteld. De genodigden kunnen langs de kist lopen en op
afstand een laatste groet brengen. Fysiek contact is hierbij niet toegestaan.
5. Er mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn in de dienst. Dit is inclusief de familie uit de
eerste lijn.
6. De routing en toewijzing van de zitplaats in de kerk vindt plaats door de coördinatoren, de
instructies dienen altijd te worden opgevolgd.
7. In de kerk en het voorportaal moet de 1,5 meter in acht genomen worden en is
desinfecteren van handen en het gebruik van een mondkapje verplicht. Als men een zitplaats
heeft, kan het mondkapje afgezet worden.
8. Alle landelijke doorstroomlocaties zijn gesloten. Daarom kunnen we tot nader order geen
condoleren zonder een rouwdienst toelaten.
9. De algemene regels die gelden voor het gebruik van de Martinikerk in coronatijd staan
vermeld in het Gebruiksplan. Wij gaan ervanuit dat iedereen zich hieraan houdt.
10. Deze regels worden vooraf met de nabestaanden en uitvaartondernemer doorgenomen. In
de kerk is de koster het aanspreekpunt voor de uitvaartondernemer.

Deze opgestelde regels zijn er ter bescherming van alle aanwezigen. De familie, gasten, predikanten
en de aanwezige vrijwilligers moeten zich veilig kunnen voelen. Aan deze regels kan niet worden
afgeweken tenzij dit aan de kerkenraad van de Protestantse gemeente is voorgelegd en
goedgekeurd. Op het laatste moment kunnen dan ook geen wijzigingen meer worden doorgevoerd.
Wij begrijpen dat deze tijd verwarrend is, toch moeten we er met zijn allen op toezien dat we er alles
aan doen om het virus te stoppen. Afstand houden, handen wassen, dragen van mondkapjes en geen
fysiek contact zijn daarbij de belangrijkste middelen.
Deze regels en het gebruikersplan liggen ter inzage in de kerk en staan op onze website www.pknfraneker.nl
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