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Kerkdiensten in coronatijden – Tijdelijke regeling 
  
Beste mensen,  
 
Sinds maandag 19 oktober zijn er landelijk nieuwe corona-maatregelen 
afgekondigd. Kerkdiensten zijn nog steeds toegelaten, maar het maximale aantal 
personen per kerkdienst is nu beperkt tot veertig (40) en voorts blijven natuurlijk 
de gebruikelijke maatregelen verder van kracht. Hieronder daarover de meest 
essentiële info.  
 
Aanvang van de dienst zal om 10:00 uur zijn  

De kerkdeuren zullen, voor de aanvang, open blijven staan, zodat niemand de 
deurklinken hoeft aan te raken. 
 
De deelnemers aan de kerkdienst moeten steeds een afstand tussen elkaar 
bewaren van minstens 1,5 m.  
 
De kinder- en jongerenbegeleiding hebben hun start tot nader order uitgesteld.   
 
Gedurende de gehele viering wordt de kerkruimte in de mate van het mogelijke 
geventileerd (via open vensters en deuren). 
 
Onbekende personen zal gevraagd worden zich kenbaar te maken.  
 
Geen vestiaire beschikbaar.    
 
Voor de mensen die géén "bubbel" vormen, staan de stoelen op minstens 1,5 m 
van elkaar opgesteld. Voor mensen die wél een bubbel vormen (bv. gezinnen), 
staan er ook stoelen (bv. langs de muren) naast elkaar. 
 
De dienst zal wat soberder (korter) zijn dan gebruikelijk. 
 
Omdat de viering binnen (indoor) plaatsvindt, is het dragen van mondmaskers 
(door personen vanaf 12 jaar) gedurende de gehele viering (van begin tot eind) 
verplicht. 
 
Er zal wel zang zijn, maar géén samenzang. (Sommige liedcoupletten zullen 
gezongen worden door een voorzanger, andere coupletten zullen, tussen de 
spelende instrumentale muziek door, worden gedeclameerd). 
 
Van gezamenlijk koffiedrinken binnen zal vooralsnog géén sprake zijn. Mocht het 
weer het na de dienst geschikt zijn, dan kan alsnog ad hoc besloten worden om 
in de tuin koffie te drinken. Anders zal na de kerkdienst het samenzijn dus ten 
einde zijn en wordt een ieder vriendelijk verzocht om, steeds met inachtneming 
van de onderlinge afstand van 1,5 m, de kerk ordelijk te verlaten.  
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De maatregelen op een rijtje:  
 

• Het maximaal toegestane aantal personen in de kerkzaal is beperkt tot 40. 
• De kerkgangers dienen steeds een afstand te bewaren van 1,5m.  
• Kerkdeuren staan open en er is alcoholgel aan de ingang. 
• Binnen is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen 

of een veilig alternatief in stof (indien dit om medische redenen niet 
mogelijk is kan een gelaatsscherm gedragen worden).  

• Stoelen op minstens 1,5 m afstand. 
• Ventilatie van de binnenruimte. 
• Geen vestiaire.  
• Onbekende personen zal gevraagd worden zich kenbaar te maken. 
• Registratie van wie aanwezig zijn.     
• Toiletbezoek zoveel mogelijk beperken. 
• Alcoholgel (en schoonmaakproducten) in de toiletten. 
• Kerkdienst korter dan gebruikelijk. 
• Geen samenzang/gemeentezang. 
• Niet komen als u ziektesymptomen hebt. 
• Hoesten in elleboog of zakdoek. 
• Goede handhygiëne. 
• Groeten op afstand (fysieke onderlinge aanrakingen niet toestaan).    
• Verplaatsingen beperken en niet door elkaar lopen. 

 
 
 

*) Voor wie geïnteresseerd is, zie: 
http://arpee.be/heropstart 
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq 
  
 
Van harte welkom! 
 
Namens de kerkenraad, 
Met hartelijke groeten, 
  
Ernst Veen 
 


