
Hoe verder met de bijeenkomsten en vieringen april 2020?  

Van verschillende afdelingen krijgen wij vragen over wat nu wel of niet mag. Ook denken 
verschillende besturen al na over bijeenkomsten dit najaar. Hoe gaan we het doen? 

Als vereniging zijn wij al sinds jaren aangesloten bij het CIO (afkorting van Interkerkelijk 
Contact in Overheidszaken). Via deze organisatie kregen wij de onderstaande richtlijnen en 
wij adviseren, met het CIO, de afdelingen om zich hieraan te houden:  

1. Advies: Richtlijnen voor bijeenkomsten d.d. april 2020 

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat voor samenkomsten van religieuze of 
levensbeschouwelijke aard, mits daarbij ten hoogste 30 personen aanwezig zijn en mits 
betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, een 
uitzondering geldt op het samenkomstverbod.  

1. Dringend advies van de bij het CIO aangesloten organisaties is om ten aanzien van 
religieuze of levensbeschouwelijk samenkomsten:  

o De fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten zoveel mogelijk te beperken.  

o De diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden, dan wel uit te stellen.  

2. Bij de religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomsten die doorgang dienen te vinden, 
uitvaarten en bruiloften wordt gewezen op ieders verantwoordelijkheid om:  

o De maatregelen van het kabinet in acht te nemen, 
o met als uitgangspunt: zo klein als noodzakelijk wordt geacht, met afstand van 1,5 meter 
en ten hoogste 30 personen (inclusief degenen die de dienst leiden).  

2. Vieringen en andere activiteiten na versoepeling van de regels in coronatijd 

Om al in te spelen op betere tijden wanneer de maatregelen weer wat losser worden, is het 
een goed idee om te kijken wat er in uw gebouw mogelijk is om de anderhalve meter 
afstand aan te houden. Want deze maatregel zal nog langer van kracht blijven. Nog niet 
duidelijk is of er meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan: 

- aparte in- en uitgang van de kerk (indien mogelijk) 

- maak een looproute in de kerk d.m.v. pijlen op de vloer 

- schud geen handen 

- zet desinfecterende middelen klaar voor bezoekers 



- maak per activiteit een stoelenplan (denk aan verschillende plaatsen voor partners en 
alleenstaanden) 

- na aanraking van materiele zaken, was uw handen 

- vermijd contante betalingen, kijk hoe collectes via pin mogelijk kunnen zijn 

- denk aan hygiënische maatregelen bij de toiletten 

- maak een folder, handreiking etc. waarin uw specifieke maatregelen staan en dat u kunt 
uitdelen 

- denk na over het vervoer 

- koffiedrinken na de dienst is helaas niet zo verstandig 

- denk aan richtlijnen voor huurders 

3. Digitale Toekomst 

In de verdere toekomst, lijkt het ons verstandig een gesprek aan te gaan over meer 
digitalisering om de weinige bijeenkomsten die wij hebben te ondersteunen.  

Van een van de voorgangers die pleit voor meer digitalisering in de toekomst kregen we het 
volgende lijstje: 

• wifi in de kerk 

• stimuleren dat leden een pc of tablet aanschaffen  
• aanschaf opname-apparatuur 

• aansluiting kerkdienstgemist.nl 
• maken youtube-films 

• maken radioprogramma 

• gebruik maken conference-programma's als Zoom, Teams, Skype etc. 

 
Landelijk zouden we de kennis hierover kunnen bundelen en evt. trainingen voor elkaar 
verzorgen. En bijv. uitzoeken wat goede apparatuur is om aan te schaffen. 
 
Heeft u hier gedachten over of wilt u meepraten? Laat het weten via het bureau dan 
ontvangt u een uitnodiging voor een eerste zoombijeenkomst over dit onderwerp 
donderdag 12 mei 2020 om 10.30 uur. Meldt u aan via bureau@vrijzinnigen.nl dan krijgt u 
een link toegestuurd. 
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