
Richtlijnen bijeenkomsten 14 mei 2020  

Op 12 mei 2020 was er een zoombijeenkomst over de richtlijnen voor vieringen en 
bijeenkomsten en over digitalisering. Daarvan is een verslag van gemaakt (zie bijlage). 

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. mei 2020 

INFORMEREN, RESERVEREN EN PLACEREN, VANAF 1 JUNI VOORZICHTIG GAAN PROBEREN… 
 

Het kabinet heeft bekend gemaakt samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke 
aard, mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn en mits betrokkenen te allen 
tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, mogelijk zijn. 

De bescherming van de medemens en de overbelasting van de zorg is een blijvend punt van 
aandacht en zorg. Mensen dienen in toenemende mate een eigen risico-afweging te maken 
hierbij, nu ook horeca en bioscopen opengaan. 

• Vooralsnog blijft het bestuurlijk appél tot matiging en beperking van fysieke bijeenkomsten 
zoals nu is ingezet vanuit zorg voor de zwakkeren in de samenleving; 

• Anderzijds zou het vanaf 1 juni mogelijk zijn om meer dan nu ook voorzichtig reguliere 
erediensten en vieringen zoals doop te hervatten mét in achtname van protocollen waarin 
aangegeven wordt hoe de anderhalve meter te borgen, placering, reservering en andere 
zaken om de verspreiding van Corona te voorkomen. 

Advies van de hierbij aangesloten organisaties is om ten aanzien van religieuze of 
levensbeschouwelijk samenkomsten: 

• De fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten nog steeds zoveel mogelijk te beperken 
• De diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden, dan wel uit te stellen 
• De diensten die onder strikte voorwaarden plaatsvinden vanaf 1 juni met max. 30 personen, 

en vanaf  1 juli met max. 100 personen te protocolleren door in ieder geval te zorgen dat 

o er geïnformeerd wordt naar de gezondheid, 
o te werken met reserveringen, en 
o deelnemers te placeren 

Vanuit de overheid zijn de volgende richtlijnen binnengekomen via de voorzitter van 
Lunteren 

Tot 1 juli: 
- geen samenkomsten binnen (dus geen vergaderingen, workshops.., dus geen verhuur) 
- samenkomsten buiten tot max 10 personen 
- wel religieuze samenkomsten tot max 30 personen (maar afgeraden) 



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 

- er zal een protocol moeten komen voor iedere activiteit in uw gebouw (denk daarbij aan de 
plaatselijke overheid) 

- het advies tot 1 september niet te zingen in bijeenkomst en geen koorrepetities te 
organiseren omdat zingen een besmettingsgevaar met zich meebrengt 

- 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 

 

 

 


