Algemene richtlijnen
Op 18 december 2021 heeft het kabinet een lockdown ingesteld om de snelle toename
van een nieuwe coronavariant te vertragen. Het advies is om de bewegingen en samenscholing van
mensen tot een minimum te beperken.
Als HGJB roepen wij gemeenten op om het jeugdwerk te continueren en op een digitale manier te
organiseren, zolang de lockdown van kracht is, ook al mogen de middelbare scholen hun deuren weer
openen. Vanuit het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) waarbij 31 kerkgenootschappen
zijn aangesloten, wordt het dringende advies gegeven om zoveel mogelijk thuis te blijven en de
kerkelijke bijeenkomsten digitaal vorm te geven.
Als kerken en als HGJB stelt dit ons voor een dilemma. Want naast dat het belangrijk is voor ieders
gezondheid om de maatregelen van de overheid te volgen, maken we ons zorgen welke impact dit
heeft op alle kinderen en jongeren.
Voor jongeren heeft de coronacrisis grote impact. Uit onderzoek blijkt dat zij te maken hebben met
eenzaamheid, somberheid en angst. In het jeugdwerk gaat het niet alleen om goede en zinvolle
activiteiten maar ook om de relatie. Als HGJB signaleren wij dat sommige jongeren in de knel komen
door de coronamaatregelen. Wees daarom als gemeente alert en zoek naar mogelijkheden om in
contact te blijven met kinderen, tieners en jongeren.
Jeugdwerkactiviteiten kunnen tijdelijk beter online worden vormgegeven. Voor jongeren tot en
met 17 jaar is het wel toegestaan om tot 20.00 uur een gezamenlijke sportactiviteit buiten
te organiseren (dit mag geen evenement zijn).
Laat de kerk een veilige plaats zijn voor alle kinderen, tieners en jongeren, maar houd ook
rekening met het belang van jongeren om elkaar te ontmoeten. Zoek naar alternatieven, denk
aan online mogelijkheden of het samenkomen in kleine groepjes (max. 3 personen). Houd hierbij
rekening met de plaatselijke context en omstandigheden.
De aangescherpte maatregelen beogen het contact tot een minimum te beperken
+ Het is daarom niet toegestaan een grote groep thuis te ontvangen.
+ Een bezoek in de eigen woning is beperkt tot twee gasten. Dit geldt ook voor jongeren tussen de
twaalf en achttien jaar.
+ De maximale groepsgrootte buiten gaat terug naar maximaal twee personen, gezinnen
uitgezonderd. Jongeren tot en met 17 jaar mogen tot 20.00 wel samen een buiten sporten (mits dit
geen evenement is).

