Versoepelingen in kerkdiensten en zingen mag onder voorwaarden….

In de persconferentie werden al vergaande versoepelingen aangekondigd. De PKN en het CIO hebben
aangegeven goed naar de maatregelen te kijken en met een statement te komen. Naast de
versoepelingen voor kerkdiensten zijn er ook versoepelingen voor koorrepetities en horecaactiviteiten in onze gebouwen mogelijk. Uiteraard kunnen deze versoepelingen alleen plaatsvinden
wanneer het kerkgebouw en medewerkers hierop zijn voorbereid.
Kerkdiensten
Nu vanaf 26 juni a.s. de rijksoverheid opnieuw versoepelingen doorvoert in de covid-19 maatregelen,
is er ook de ruimte om dit te doen ten aanzien van kerkdiensten. Het advies van CIO aan de
aangesloten kerkgenootschappen bevat de volgende aandachtspunten:
1. In de kerkdienst mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt, voor
zover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. Voor elk kerkgebouw
kan op deze manier dus een maximaal aantal kerkgangers worden bepaald.
2. Belangrijk is dat hierbij de algemene randvoorwaarden in acht worden genomen:
 Nakomen van de basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten).
 Voorafgaande reservering en registratie.
 Gezondheidscheck.
 Placering in het kerkgebouw.
 Hygiënemaatregelen op locatie: zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende
handgel en de gelegenheid om de handen te wassen.
 De verkeersstromen van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat het
mogelijk is om daarbij onderling de 1,5 meter afstand te houden. Ook in de sanitaire
voorzieningen.
3. De mondkapjesplicht vervalt grotendeels per 26 juni a.s. Alleen op plaatsen waar de 1,5
meter niet gehandhaafd kan blijven, blijft deze verplichting gelden. Deze verplichting geldt
niet voor de kerkdiensten, maar kan wel worden toegepast waar de nakoming van de 1,5
meter afstand niet mogelijk is. Hierbij valt te denken aan te krappe toegangsportalen tot
kerkgebouwen, bij sanitaire voorzieningen, e.d.
4. Samen zingen: bij de versoepelingen die op vrijdag 18 juni j.l. bekend werden gemaakt werd
ook gemeld dat het dringende advies om niet te zingen, te schreeuwen of blaasinstrumenten
bespelen vervalt.
Het CIO adviseert om rekening te houden met de concrete omstandigheden in het
(kerk)gebouw waar de kerkdienst plaatsvindt:
 Omvang en hoogte van de kerkruimte.
 Ventilatiemogelijkheden, luchtstromen, e.d.
 Locatie van de zitplaatsen en aantal van de kerkgangers.
 Tijdsduur van de (samen)zang.
5. Groepsgrootte: beperking op groepsgrootte binnen en buiten komen te vervallen.
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Wel blijft hierbij de 1,5 meter afstand als uitgangspunt bestaan. Dit biedt onder meer de
mogelijkheid voor koffiedrinken na afloop bijvoorbeeld in de kerktuin en voor
openluchtdiensten.
Concreet komen bovenstaande punten voor al onze kerkgebouwen neer op:









Het aantal personen blijft gebaseerd op het aantal personen die je op de 1,5 meter
onderlinge afstand kunt placeren.
Onderstaande maatregelen blijven noodzakelijk:
o klachten betekent thuisblijven,
o vooraf reserveren/registeren,
o desinfecteren van handen,
o uitvragen naar gezondheid (triage),
o medewerkers en bezoekers van het gebouw dienen na binnenkomst plaats te nemen
op een zitplaats (niet onnodig rondlopen of staand “socializen”[= gezellig contact
zoeken]),
o strikte naleving van de 1,5 meter onderlinge afstand, geldend voor het gehele
gebouw.
Mondkapjes alleen nodig wanneer de 1,5 meter onderlinge afstand niet gegarandeerd kan
worden (nauwe doorgangen, sanitaire ruimten, elkaar passeren in de kerkbanken/stoelrijen,
etc.).
Samenzang mag weer:
o al onze kerkzalen hebben een voldoende hoogte dat dit mogelijk is,
o zolang er tijdens de gehele dienst (bij voorkeur verticaal) lucht wordt afgezogen
wordt en horizontaal verse lucht wordt toegevoegd (ook vooraf en naderhand),
o dezelfde richting op zingen, zijn er zangers die richting bezoekers zingen geldt dat er
5 meter tussen de zangers en bezoekers zitten (dit geldt ook voor zangers t.o.v.
dirigent of meezingende predikant t.o.v. bezoekers),
o verdeel de liederen door de dienst en beperk het aantal coupletten die
aaneengesloten worden gezongen tot maximaal 2.
Beperking groepsgrootte vervallen, mits de 1,5 meter onderlinge afstand kan worden
gegarandeerd. Na de kerkdienst is buiten “coffee-to-go” mogelijk, maar ook
openluchtdiensten zijn mogelijk.

Horeca-activiteiten
Voor de horeca-activiteiten in al onze gebouwen geldt:
o
o
o
o
o
o
o

klachten betekent thuisblijven,
registeren bij binnenkomst,
desinfecteren van handen,
uitvragen naar gezondheid (triage),
vaste zitplaatsen (niet rondlopen of staand “socializen”[= gezellig contact zoeken]),
geen maximale groepsgrootte, mits de 1,5 meter onderlinge afstand in de zaal kan
worden gegarandeerd,
strikte naleving van de 1,5 meter onderlinge afstand, geldend voor het gehele
gebouw
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Koorrepetities
Het is weer mogelijk om koorrepetities te houden. Voorwaarden waaronder de repetities kunnen
worden gehouden zijn:
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

klachten betekent dat koorleden thuisblijven,
registeren bij binnenkomst,
desinfecteren van handen,
uitvragen naar gezondheid (triage),
koorleden dienen na binnenkomst plaats te nemen op de “eigen” zitplaats (niet
rondlopen of staand “socializen”[= gezellig contact zoeken]),
wanneer de mogelijkheid aanwezig is, kan in de pauze door koorleden bij de bar een
consumptie worden opgehaald en deze op de “eigen” zitplaats worden genuttigd
(niet rondlopen of staand “socializen”),
geen maximale groepsgrootte, mits de 1,5 meter onderlinge afstand in de zaal kan
worden gegarandeerd,
strikte naleving van de 1,5 meter onderlinge afstand, geldend voor het gehele
gebouw,
tijdens de repetitie (bij voorkeur verticaal) lucht wordt afgezogen wordt en
horizontaal verse lucht wordt toegevoegd (ook vooraf en naderhand),
bestuur van het koor en koorleden dienen zich te conformeren aan de in het gebouw
geldende (corona)maatregelen en eventuele instructies van beheerder/medewerker
op te volgen.

Overige bijeenkomsten
Naast kerkelijke vergaderingen kunnen andere bijeenkomsten ook weer worden gehouden, mits
onderstaande maatregelen door de aanwezigen worden nageleefd:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

klachten betekent thuisblijven,
registeren bij binnenkomst,
desinfecteren van handen,
uitvragen naar gezondheid (triage),
na binnenkomst nemen de aanwezigen plaats op de “eigen” zitplaats (niet rondlopen
of staand “socializen”[= gezellig contact zoeken]),
in de pauze kunnen de aanwezigen bij de bar een consumptie ophalen en deze op de
“eigen” zitplaats nuttigen (niet rondlopen of staand “socializen”),
ook is het mogelijk dat consumpties in de zaal op de “eigen” zitplaats worden
genuttigd,
geen maximale groepsgrootte, mits de 1,5 meter onderlinge afstand in de zaal kan
worden gegarandeerd,
strikte naleving van de 1,5 meter onderlinge afstand, geldend voor het gehele
gebouw,
aanwezigen dienen zich te conformeren aan de in het gebouw geldende
(corona)maatregelen en eventuele instructies van beheerder/medewerker op te
volgen.
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Hygiënemaatregelen
Het blijft noodzakelijk om de hygiënemaatregelen te blijven handhaven.
o
o

desinfectie van handen bij binnenkomst en na ieder toiletbezoek,
na gebruik van de ruimten alle contactoppervlakten goed reinigen/desinfecteren,
 deurkrukken,
 lichtschakelaars,
 tafels,
 leuningen van banken/stoelen,
 etc.

Houdbaarheid maatregelen
Bovenstaande maatregelen gelden tot nader bericht. Het is belangrijk om te weten dat er door het
RIVM rekening wordt gehouden dat een mogelijke 4e golf. De veel besmettelijkere “Delta-variant” zal
vermoedelijk in het najaar voor ongemak kunnen gaan zorgen. Hierdoor kan het zijn dat eerdere
versoepelingen mogelijk weer moeten worden aangepast. Mocht dit het geval zijn wordt u uiteraard
hierover geïnformeerd.
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