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Aandachtspunten   
Versie: 1.1 - 03-11-2021 

Vanwege de gewijzigde regelgeving per 2 november 2021 in verband met de bestrijding van het 

coronavirus, is dit overzicht met aandachtspunten aangepast.  

1. Algemeen 
• Geadviseerd wordt om afstand te houden waarbij de overheid anderhalvemeter als een veilige 

afstand beschouwt. Het advies om afstand te houden geldt voor alle gemeentelijke activiteiten 

waarbij volwassenen (18 jaar en ouder) aanwezig zijn.    

• Bezoek aan de kerk is mogelijk zonder coronatoegangsbewijs.  

• Hierbij geldt het advies om vooraf een gezondheidscheck (triage) plaats te laten vinden, er 

vooraf gereserveerd/uitgenodigd wordt en iedereen een vaste zitplaats heeft. Er voldoende 

ruimte en gelegenheid zijn om de ‘verkeersstromen’ rond bijvoorbeeld in- en uitgang en 

sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden. 

•  Overweeg extra diensten te houden zodat iedereen de mogelijkheid geboden wordt om twee 

diensten per zondag bij te wonen. 

• De basisregels zijn: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, 

thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. De 

opsomming van regels en maatregelen vindt u hier: 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/02/besmettingen-moeten-omlaag-

passende-maatregelen-nodig    

• Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meerdere publieke locaties waar 

geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. In lijn hiermee kan overwogen worden bij 

bewegingen in het kerkgebouw een mondneusmasker te dragen.   

• Collecten kunnen digitaal gehouden worden, of door een rek met collectezakken bij de uitgang 

te plaatsen. 

• De richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid m.b.t. hygiëne zijn leidend. Zie voor de 

algemene richtlijnen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht en voldoende ventilatie. Hanteer de richtlijnen voor ventilatie 

conform adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. Zier hiervoor de betreffende websites:  

• RIVM: lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19  

• Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-

dagelijks-leven/ventilatie-in-gebouwen 

• Voor meer informatie zie ook de website: https://eerstehulpbijventilatie.nl/. 

• Wanneer ruimten verhuurd worden aan derden gelden de algemene coronaregels. 

• Het advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken is hier te vinden: www.cioweb.nl  

• De kerkenraad en het college van kerkvoogden zijn in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor 

het vaststellen van beleid en maatregelen.  
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2. Adviezen ten aanzien van bijzondere diensten 

Doopdienst 
• De predikant wast (voorkeur)1 of desinfecteert2 zijn handen direct voorafgaande aan de 

doophandeling en wast of desinfecteert zijn handen direct aansluitend aan de doophandeling.  

• Het doopwater dient niet terug te vloeien in het doopvont om onderlinge besmetting bij 

meerdere dopelingen te voorkomen. 

Heilig Avondmaal 
• Bij de bediening van het Heilig Avondmaal dienen de volgende richtlijnen in acht te worden 

genomen: 

o Er kan niet gedronken worden uit dezelfde drinkbeker. Dit betekent dat door elke 

deelnemer van het Heilig Avondmaal een apart bekertje gebruikt zal moeten worden. 

o Geadviseerd wordt dat de deelnemers van het Heilig Avondmaal zelf het brood 

afnemen van de schaal die door één persoon (bijvoorbeeld de predikant) wordt 

aangereikt. 

o De predikant desinfecteert zijn handen direct voorafgaande en direct aansluitend aan 

de bediening van het Heilig Avondmaal. 

Belijdenisdienst 
• Hierbij zijn geen bijzondere maatregelen van toepassing dan de algemene maatregelen als 

benoemd in dit protocol. 

Huwelijksdienst 
• De predikant wast of desinfecteert zijn handen direct voorafgaande en direct aansluitend aan 

het moment van de handoplegging bij een bruidspaar.  

 

 
1 Handalcohol heeft een irriterend effect en niet alle middelen mogen gebruikt worden bij jonge baby’s. Het blijft op de huid 
zitten en zal met het aflopende water op het hoofd van het kind kunnen komen. Dit kan o.a. irritatie aan de ogen 
veroorzaken. Het heeft daarom de voorkeur om direct voorafgaande aan de doophandeling geen desinfecterende middelen 
te gebruiken en de handen te wassen met (stromend) water en zeep. Dat kan bijvoorbeeld tijdens het zingen voorafgaande 
aan de doophandeling.  
2 Indien wel desinfecterende middelen gebruikt worden, dient de predikant na het gebruik hiervan zijn handen te reinigen 
met water (wat apart in een kom bij de preekstoel kan staan) en zijn handen af te drogen. 
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