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Je bent hier: Home › Actueel › Coronamaatregelen: wat verandert er voor kerken na 28 
september? 

Coronamaatregelen: wat verandert er 
voor kerken na 28 september? 
30 september 2020 , categorieën: Geen categorie 0 

[laatste update 30 september 2020] 

Uit cijfers blijkt dat de kerk op dit moment nauwelijks bron van besmetting is. Doorgaans 

gaat het gewoon erg goed in kerken en worden de regels goed nageleefd. De nieuwe 

maatregelen raken niet de erediensten, maar zijn wel van invloed op de rest van het 

gemeentelijke leven. In dit bericht willen we daarop toelichting geven zodat in de 

plaatselijke situatie verantwoorde keuzes kunnen worden gemaakt. 

Geest van de regels 

De nieuwe maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal 

sociale contactmomenten tussen mensen te beperken. In dat licht moet naar 

aanvullende richtlijnen worden gekeken. 

Aanvullende richtlijnen 

Aanvullingen rond erediensten: 
 Ook na 29 september kunnen kerkdiensten georganiseerd blijven worden zoals we nu gewend 

zijn, rekening houdend met alle richtlijnen. De dringende oproep is de RIVM-richtlijnen rond 
reserveren, triage en placeren goed te blijven uitvoeren. Een gebruiksplan voor kerkdiensten vind 
je hier. 

 Voor kerkdiensten is er geen wijziging op de bestaande situatie. Die kunnen doorgaan in lijn met 
het protocol (zij het voorzichtig!). Dit geldt ook voor begrafenissen en huwelijksbevestiging. 

 Het advies is om gemeente zang achterwege te laten, met name in regio’s met risico niveau 2 en 
3. Het advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ is leidend voor deze oproep. Beperk in dat 
geval het aantal zangers tot max 5 met een minimale afstand van 5 meter ten opzichte van de 
overige kerkgangers. 

 Wil je gemeentebreed iets bespreken (bijv. rond het verkiezen van ambtsdragers of het beroepen 
van een predikant), dan is een suggestie om dat te doen in aansluiting op de eredienst. 

https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/
https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/actueel/
https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/category/geen-categorie/
https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/category/geen-categorie/
https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol/
https://eerstehulpbijventilatie.nl/ruimte-berekening-co2/
https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/


Voor jeugdwerk geldt: 
 jeugdwerk/jongerenwerk (tot en met 18 jaar) kan doorgaan. Mits dat in het kerkgebouw plaats 

vindt en niet thuis. 

Voor bijeenkomsten thuis geldt: 
 samenkomen in kleine groepjes thuis mag. Naast het eigen gezin met maximaal 3 extra mensen 

(niet meegeteld kinderen tot en met 12 jaar). 
 Bezoekwerk (diaconaal en pastoraal) kan en mag, met inachtneming van de algemene 

coronaregels en in overleg met het gemeentelid. 

Voor overige bijeenkomsten geldt: 
 kringsamenkomsten kunnen in principe ook doorgaan. Mits dat in het kerkgebouw plaats vindt en 

niet thuis. 
 vergaderingen/commissiewerk: Ons advies is om voorlopig weer digitaal te vergaderen en alleen 

bij noodzaak fysiek af te spreken in het kerkgebouw. 
 Voor al deze bijeenkomsten geldt binnen een maximum van 30 personen (inclusief kinderen tot 

en met 12 jaar) per geschikte ruimte binnen. Buiten geldt een maximum van 40 personen, 
inclusief kinderen tot en met 12 jaar. 

Verdere maatregelen blijven van kracht 

Daarnaast gelden nog steeds de al eerder gecommuniceerde maatregelen. De 

gebouwen moeten voldoende worden geventileerd. De gebruikelijke richtlijnen van het 

RIVM met betrekking tot hygiëne blijven gelden (houdt anderhalve meter afstand, was je 

handen, hoest in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes). Mensen met 

coronagerelateerde klachten dienen thuis te blijven. 

In alle gevallen raden wij aan de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM te 

lezen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Voor de regionale 

situatie kun je de site van de GGD in je regio bekijken: www.ggd.nl. Wanneer de 

landelijke maatregelen vragen om aanpassingen van onze informatie, zullen we 

daarover communiceren. Houd daarvoor deze website in de gaten. 

Dit advies is opgesteld in samenwerking met het Diaconaal Steunpunt en de CGK en is 

afgestemd met de PKN. 

Meer informatie 

Het advies van de Protestantse Kerk in Nederland 

Het advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ 

Staat uw vraag er niet bij en kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Maak dan 

gebruik van de zoekfunctie op de website, lees de veelgestelde vragen of neem 

gerust contact met ons op. We hebben een team van mensen uit verschillende 

organisaties klaar staan die je kunnen adviseren. 
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
http://www.ggd.nl/
https://diaconaalsteunpunt.nl/corona-dossier/
https://cgk.nl/corona
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/aangepaste-situatie-kerkelijke-bijeenkomsten-na-nieuwe-coronamaatregelen/
https://eerstehulpbijventilatie.nl/ruimte-berekening-co2/
https://diaconaalsteunpunt.nl/corona-veel-gestelde-vragen/
https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/contact/

