
HANDREIKING VOOR KERKEN 

Deze notitie geeft per fase aan wanneer er maatregelen nodig zijn ter bestrijding van het COVID-19 virus. 

Inleiding 

De rijksoverheid heeft aan de maatschappelijke sectoren in Nederland gevraagd om met plannen te komen voor het 

geval de covidbesmettingen weer toenemen. Aandachtspunten hierbij zijn o.a. het zo lang mogelijk voorkomen van 

sluitingen (lockdown) en extra aandacht voor kwetsbare groepen (eenzaamheid bij jongeren, ouderen en andere 

groepen in kwetsbare posities). 

In bijgaande handreiking geeft CIO hieraan invulling. Het ligt op de weg van de kerken om bijzondere aandacht te 

geven aan kwetsbare personen in kerk en samenleving. Hierbij valt o.a. te denken aan activiteiten voor jongeren, 

mogelijkheden voor ontmoeting (inloop, maaltijden) voor diegenen die hieraan behoefte hebben (ter voorkoming  

van eenzaamheid en isolement). Dit vraagt om maatwerk naar doelgroep, naar tijd en plaats. 

Ook andere instanties (zoals sociaal werk Nederland) brengen hierover handleidingen en adviezen uit.  

Zie https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=26493&m=1657879370&action=file.download. 

In deze publicatie wordt een handreiking geboden aan kerkgenootschappen (en de daartoe behorende lokale 

kerkgemeenschappen) om hiermee op een verantwoorde wijze om te gaan en hieraan een eigen concrete toepassing 

te geven. 

De rijksoverheid zal in een “thermometer” een duiding geven van de epidemiologische situatie. Wanneer er contact-

beperkende maatregelen verplicht worden gesteld zal dit door de rijksoverheid gebeuren.  

Zie https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/artikelen/coronathermometer. 

Algemene aandachtspunten: (in alle fasen van belang) 

Ventilatie: Extra aandacht voor luchtkwaliteit: het is moeilijk om hiervoor concrete adviezen te geven, omdat deze  

van veel factoren afhankelijk zijn (grootte van het kerkgebouw, aantal kerkgangers, ventilatie en isolatie). Het ministerie 

van VWS heeft een handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd.  

Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/11/meer-aandacht-voor-goed-ventileren. Nuttige info kan 

ook gevonden worden op www.eerstehulpbijventilatie.nl. 

Het gebruik van een CO2-meter kan behulpzaam zijn bij het in kaart brengen van de luchtkwaliteit (een versie met 

geheugen, in te stellen alarmwaarden, die ook relatieve vochtigheid en temperatuur meet verdient aanbeveling).

Communicatie: Communicatie naar verschillende doelgroepen, zoals: koepelorganisaties, locaties, ambtsdragers en 

geestelijke bedienaren, zangers/koren. Communicatie over specifieke onderdelen: liturgische handelingen, viering 

sacramenten, (samen)zang, jeugdwerk, catechese.

Kwetsbaren: Aandacht voor kwetsbare gezondheid zowel fysiek als mentaal (waaronder ook coronagerelateerde stress).
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Basisadviezen om verspreiding coronavirus te beperken

Met onderstaande adviezen kunt u besmetting voor uzelf en anderen zo veel mogelijk voorkomen.  

En kunt u rekening houden met mensen die zich nog zorgen maken om hun gezondheid. 

This information in English

Read the coronavirus measures in brief in English on Government.nl.

Adviezen om verspreiding coronavirus te beperken

Met onderstaande adviezen kunt u besmetting voor uzelf en anderen zo veel mogelijk
voorkomen. En kunt u rekening houden met mensen die zich nog zorgen maken om hun
gezondheid.

Gaat u op reis naar het buitenland? 
 voordat u naar het buitenland reist.

Basisadviezen tegen corona: handen wassen, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten en doe
een test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, booster- of herhaalprik.

Hygiëne-adviezen: was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog !

Klachten? Blijf thuis en doe direct een test !

Ga thuis in isolatie na een positieve (zelf)test !

Haal een coronaprik !

Zorg voor voldoende frisse lucht !

Afstand houden !

Thuiswerken !

Controleer de reisadviezen van het ministerie van
Buitenlandse Zaken

"

#
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Was vaak je 
handen.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Klachten? 
Blijf thuis en 
doe een test.

Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Haal een vaccin, 
booster- of 
herhaalprik.

https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=26493&m=1657879370&action=file.download
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/artikelen/coronathermometer
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/11/meer-aandacht-voor-goed-ventileren
http://www.eerstehulpbijventilatie.nl


Geen beperkingen. 

Basisregels hygiëne 

en gezondheid 

zijn van belang. 

Publiceer deze. 

Aandacht voor 

goede ventilatie. 

Aanvullende 

mogelijkheid om 

kerkdiensten ook 

digitaal te volgen. 

Basisregels. 

Ventilatie. 

Aandacht voor 

kwetsbaren: deel 

van zitplaatsen 

reserveren met 

voldoende afstand.

Geen beperkingen. 

Basisregels hygiëne 

en gezondheid 

zijn van belang. 

Publiceer deze. 

Aandacht voor 

goede ventilatie. 

Aanvullende 

mogelijkheid om 

kerkdiensten ook 

digitaal te volgen. 

Aandacht voor loop-

routes van ingang 

naar zitplaatsen. 

Handpompjes met 

ontsmettingsmiddel 

bij ingang en toilet-

ruimten Overweeg 

mondkapjes bij 

verplaatsingen.

Bij ontmoeting 

aansluitend aan 

kerkdienst (koffie): let 

op voldoende ruimte, 

zo nodig spreiding 

over meerdere 

ruimten.

Geen beperkingen. 

Basisregels hygiëne 

en gezondheid 

zijn van belang. 

Publiceer deze. 

Aandacht voor 

goede ventilatie. 

Aanvullende 

mogelijkheid om 

kerkdiensten ook 

digitaal te volgen. 

Houdt bij jeugdwerk 

activiteiten rekening 

met leeftijd, groeps-

grootte. 

Let op maatregelen in 

vergelijkbare sectoren 

(onderwijs).

Geen beperkingen. 

Basisregels hygiëne 

en gezondheid 

zijn van belang. 

Publiceer deze. 

Aandacht voor 

goede ventilatie. 

Aanvullende 

mogelijkheid om 

kerkdiensten ook 

digitaal te volgen. 

Overweeg digitale 

vergaderingen. 

Houdt voldoende 

afstand.

Zorg voor 

voldoende 

communicatie 

tijdens alle fasen. 

(met kerkgangers 

en deelnemers 

aan andere 

activiteiten). 

Attendeer 

kerkgangers/

bezoekers van 

activiteiten op 

de basisregels 

hygiëne: bij 

verkoudheid 

thuisblijven en/of 

(zelf)test doen. 

Actualiseer zo 

nodig gebruiks-

plan voor het 

kerkgebouw en 

pas dit toe.  

Informeer alle 

betrokkenen 

(voorgangers, 

kosters, vrij- 

willigers) hierover.

Kerkdiensten 
aantallen kerkgangers,  

koor- en samenzang, 

liturgische handelingen

Kerkdiensten 
aantallen kerkgangers,  

koor- en samenzang, 

liturgische handelingen

Praktische aspecten 
reserveren, placeringen, 

ontmoeting binnen

Praktische aspecten 
reserveren, placeringen, 

ontmoeting binnen

Kerkelijke activiteiten 
jeugdwerk, huisbezoek, 

koren, inloophhuis

Kerkelijke activiteiten 
jeugdwerk, huisbezoek, 

koren, inloophhuis

Vergaderingen en 
overige activiteiten 
inloop, voedselbank  

e.d.

Vergaderingen en 
overige activiteiten 
inloop, voedselbank  

e.d.

Bijzonderheden 

Bijzonderheden 
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Doel: maatregelen en adviezen ter bevordering van gezondheid.

Activiteit: 

Fase 1: Basismaatregelen 

Fase 2: Preventiemaatregelen (aanvullend op fase 1)

Doel: maatregelen en adviezen ter voorkoming en verspreiding van COVID-19.

Activiteit: 



Verplichte 1,5 m afstand 

legt beperking op 

aan maximaal aantal 

kerkgangers.

Afhankelijk van ernst 

situatie en maatregelen  

overheid aantal aan- 

wezigen tijdens kerk-

dienst verder beperken  

in zeer ernstige, nader  

te bepalen omstandig-

heden (max. 50 kerk-

gangers, exclusief 

medewerkenden).

Stel looproutes in.

Gebruik mondkapjes 

bij verplaatsingen in 

kerkgebouw.

Geen ontmoeting na 

afloop van Kerkdienst 

(Koffiedrinken).

Houdt voldoende 

afstand (1,5 m).

Stel looproutes in.

Gebruik mondkapjes 

bij verplaatsingen in  

kerkelijke gebouwen.

Geen ontmoeting na 

afloop van kerkdienst 

(koffiedrinken).

Houdt voldoende 

afstand (1,5 m).

Spreiding over de 

dag, waar mogelijk 

activiteiten in de 

buitenlucht.

Voorzang / koorzang /  

band (maximaal 12 

zangers).

Volg richtlijnen van 

Rijksoverheid (RIVM) 

voor koren.

Samenzang op praat-

niveau, beperkte tijd.

Voorzang / koorzang /  

band) maximaal  

4 zangers).

Volg richtlijnen van 

Rijksoverheid (RIVM) 

voor koren.

Beperk huisbezoek 

door ambtsdragers; 

voor geestelijke 

bedienaren geldt afz. 

regeling.

Aan te raden digitaal 

te vergaderen.

Vergaderingen  

(waar mogelijk) 

digitaal.

Indien overheid 

verplichte afstand  

van 1,5 m invoert,  

geldt deze ook  

tijdens kerk-

diensten.

Andere maat-

regelen (zoals 

mondkapjes) 

worden dringend 

geadviseerd bij 

verplaatsingen.

Concrete 

invulling: ook 

afhankelijk 

van generieke 

maatregelen en 

adviezen van 

rijksoverheid.

Kerkdiensten 
aantallen kerkgangers,  
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Kerkdiensten 
aantallen kerkgangers,  

koor- en samenzang, 

liturgische handelingen

Praktische aspecten 
reserveren, placeringen, 

ontmoeting binnen

Praktische aspecten 
reserveren, placeringen, 

ontmoeting binnen

Kerkelijke activiteiten 
jeugdwerk, huisbezoek, 

koren, inloophhuis

Kerkelijke activiteiten 
jeugdwerk, huisbezoek, 

koren, inloophhuis

Vergaderingen en 
overige activiteiten 
inloop, voedselbank  

e.d.

Vergaderingen en 
overige activiteiten 
inloop, voedselbank  

e.d.

Bijzonderheden 

Bijzonderheden 
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Doel: maatregelen en adviezen ter voorkoming en verspreiding van COVID-19 en het voorkomen van noodrem-maatregelen

NB: in de beschreven adviezen is een onderscheid te maken tussen door de overheid te treffen juridisch-afdwingbare

maatregelen (zoals 1,5m afstand) en niet-afdwingbare maatregelen.

Activiteit: 

Fase 3: Interventiemaatregelen (aanvullend op fase 1 en 2)

Fase 4: Noodremmaatregelen (aanvullend op fase 1-3)

Doel: voorkomen van verdere toename van COVID-19 (besmettingen en toegankelijk houden van de zorg).

Activiteit: 

Overweeg reservering 

en placering t.b.v. kerk-

diensten te gebruiken.

Beperk tijdsduur en 

intensiteit van samen-

zang.

Aandacht voor speciale 

voorzorgen tijdens 

liturgische handelingen /  

viering sacramenten.

Extra aandacht voor 

mogelijkheid (o.m. 

voor kwetsbaren) om 

kerkdienst digitaal te 

volgen.


