
Stand van zaken Corona maatregelen 

Met ingang van september 2021 kunnen (bijna) alle activiteiten weer plaatsvinden, met 
inachtneming van bepaalde basisregels. We volgen hierbij zoveel mogelijk de richtlijnen van PKN 
Nederland.


Activiteiten die weer kunnen: 
• Kerkdiensten in alle wijken;

• Zingen;

• Bijzondere diensten, zoals avondmaal, doopdiensten, etc;

• Fysieke vergaderingen;

• Kindernevendienst, kinderoppasdienst, tienerdienst, etc;

• Verhuur van ruimtes aan derden (bv. mannenkoor, Zevenmaal, etc.).

 

Wat kan nog niet: 
Koffiedrinken na de dienst binnen is voorlopig nog niet toegestaan zolang de 1,5 meter 
afstandsregel geldt. Het handhaven van deze regel is namelijk moeilijk. 

Koffiedrinken buiten mag wel, bij bijzondere diensten (startzondag, dopen, etc.)

 

De volgende basisregels blijven gelden: 
• 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers;

• 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen mag gebruikt worden, inclusief galerij, met 

inachtneming van de 1,5 meter regel;

• Bezoekers van kerkdiensten moeten zich vooraf aanmelden via de Scipio app of 

reserveringstelefoon (06-82969932). De Scipio app staat voor reserveringen open vanaf 
maandagochtend 9 uur tot vrijdagochtend 12 uur. De reserveringstelefoon is bereikbaar op 
maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdagochtend van 10 tot 12 uur en op woensdag- en 
donderdagavond van 18 tot 20 uur (met uitzondering van feestdagen). U kunt niet reserveren 
via de kosters, het kerkelijk bureau of e-mail; 

• Bezoekers moeten bij binnenkomst in onze gebouwen hun handen desinfecteren;

• Bezoekers van kerkdiensten worden door coördinatoren naar hun plaats begeleid en gaan na 

afloop van de dienst ook weer onder begeleiding naar buiten;

• Routing in de kerkgebouwen ligt vast;

• Bezoekers van kerkdiensten, deelnemers aan vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten in 

onze gebouwen worden geregistreerd op presentielijsten;

• De kosters/coördinatoren zijn verantwoordelijk voor handhaving van genoemde regels;


De reden dat aanmelding maar tot vrijdag 12.00 uur kan, is dat medewerkers van het Kerkelijk 
Bureau presentielijsten moeten maken die naar elke kerklocatie gaan. In verband met de 
voorbereiding willen de kosters/coördinatoren deze lijsten graag uiterlijk vrijdagavond hebben.

 

In de tweede helft van september is er weer een persconferentie van de overheid. Mogelijk dat 
dan de Corona maatregelen verder versoepeld kunnen worden.

 


