
Update van de werkgroep corona 

Bij de laatste persconferentie kregen we het goede nieuws te horen dat de 1,5 meter 
maatregel komt te vervallen. Dit geeft veel mogelijkheden, ook voor de kerken. 
Desondanks is het belangrijk dat alle leden zich veilig en gerespecteerd kunnen voelen 
in de kerk. Dat alles weer kan, betekent niet dat we alles ook moeten doen. Gepast 
afstand houden blijft namelijk een dringend advies. Hierbij rekening houdend met 
mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de 
versoepelingen.  

Corona is niet weg en daarom blijven de basismaatregelen van kracht:  

 Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen 
 Was geregeld je handen 
 Hoesten en niezen doe je in je elleboog 
 Zorg voor voldoende frisse lucht 

Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht, dit past 
ook niet bij kerkelijke bijeenkomsten.  

Er is besloten dat er meer zitplaatsen in de kerkzaal komen. Het aantal stoelen wordt 
uitgebreid en daarnaast wordt de afstand tussen de verschillende huishoudens/families 
verminderd naar 1 stoel. Wanneer u moeite hebt met het verkleinen van deze afstand 
kunt u dit kenbaar maken door bv uw tas of bijbel op de stoel naast u te leggen. Hiermee 
geeft u aan dat de stoel naast u niet beschikbaar is als zitplaats.  

Door het toevoegen van stoelen in de kerkzaal en het verkleinen van de afstand 
onderling is het mogelijk dat meer mensen uitgenodigd kunnen worden voor de 
diensten! Omdat het nog niet mogelijk is de volledige gemeente uit te nodigen, blijft het 
aanmelden via de app, na uitnodiging via de mail, noodzakelijk.  

Samenzang tijdens de dienst blijft ongewijzigd, samenzang is mogelijk, maar ventilatie 
voor en na de dienst blijft noodzakelijk.  

De routekaart voor kerken is komen te vervallen.  

Enkele praktische punten: 

 De achteringang wordt gesloten (i.v.m. herplaatsen stoelen in de multifunctionele 
ruimte) 

 De hoofdingang is open, blijf letten op afstand houden bij binnenkomst 
 Fietsenhok is open 
 Handen desinfecteren bij binnenkomst 
 Er is 1 coördinator bij de ingang van de kerkzaal 
 Vaste zitplaats en zo weinig mogelijk verplaatsen tijdens de kerkdienst 
 1 stoel vrijhouden tussen de verschillende huishoudens/families 
 Na de dienst de kerkzaal rij voor rij verlaten 
 Koffiedrinken is toegestaan, indien mogelijk buiten, bij slecht weer binnen, maar 

ook dan rekening houden met afstand houden van elkaar 
 Kidsclub zal, in ieder geval tot de herfstvakantie, plaats vinden in la Redoute voor 

alle basisschoolkinderen 
 De crèche is open 

Half oktober zal er weer een evaluatie plaatsvinden of bovenstaande maatregelen nog 
nodig zijn en of we dan weer naar de gewone/oude situatie terug kunnen gaan.   


