
 
 
  
 
 

 

Algemene richtlijnen     
       
Per 26 november 2021 heeft het kabinet de coronamaatregelen aangescherpt om de snelle toename 
van het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Omdat in openbare gebouwen en winkels de 
mondkapjesplicht weer geldt, adviseren wij om vanaf 13 jaar in de kerk en kerkelijke gebouwen een 
mondkapje te dragen bij verplaatsingen. Ook voor kinderen in de groepen 6,7 en 8 van het 
basisonderwijs is er het advies om mondkapjes te dragen als zij zich in het gebouw bewegen. In het 
lokaal mag het mondkapje af. 
 
Het advies is weer om onderling anderhalve meter afstand te houden.   
Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij 
klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes, blijven van kracht. 
  
Jeugdwerkactiviteiten tot 17:00 uur kunnen door blijven gaan! Voor activiteiten na 17:00 uur is 
er het advies om deze op een andere manier vorm te geven. Investeer daarbij niet alleen in 
zinvolle activiteiten, maar juist ook in de relatie.   
 
Houd daarbij rekening met kwetsbare personen. 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, bijvoorbeeld door na de kerkdiensten jongeren de 
gelegenheid te geven bij elkaar te komen met inachtneming van de coronamaatregelen.  
Houd hierbij rekening met de plaatselijke context en omstandigheden.  
 
Onderstaande regels zijn van toepassing bij fysieke bijeenkomsten.   
+ Vanaf 28 november is de anderhalve meter afstand en een mondkapje verplicht op 
doorstroomlocaties. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen worden 
toegelaten. 
+ In locaties waar mensen een vaste zitplaats hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt, mag 
100% van de capaciteit gebruikt worden mits de onderlinge anderhalve meter afstand wordt 
toegepast. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten. Dit is alleen toegestaan tussen 5:00 uur en 
17:00 uur.     
+ Evenementen binnen zonder vaste zitplaats zijn niet meer toegestaan. 
+ Heeft een bijeenkomst het karakter van een evenement dan gelden de maatregelen van de 
landelijke overheid. Er is sprake van een evenement als er op een locatie bijvoorbeeld een 
voorstelling, festival, optreden of feest is. Ook een braderie, dorpsfeest of congres zijn evenementen. 
Evenementen zijn vanaf 26 november 2021 niet toegestaan tussen 17:00 uur en 5:00 uur en zijn 
alleen toegankelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar moet het 
gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Dit 
geldt niet voor kerkdiensten of reguliere bijeenkomsten van clubs of catechesegroepen. 
+ Laat je beleid aansluiten bij de plaatselijke omstandigheden en context. Wanneer in jullie woonplaats 
een sterke toename is van coronabesmettingen, overleg dan met plaatselijke scholen over de 
(on)wenselijkheid van fysieke bijeenkomsten.  
+ Overleg met je vrijwilligers of zij zich prettig voelen bij het jeugdwerk. Bedenk dat jullie ook een 
verantwoordelijkheid naar jullie vrijwilligers hebben en dat het belangrijk is dat jullie op een goede 
en doordachte manier het jeugdwerk vormgeven, zodat veiligheid zoveel mogelijk kan worden 
gewaarborgd.          
+ Communiceer vooraf de regels die jullie met elkaar afspreken. Denk daarbij aan de regels van het 
RIVM om bij klachten thuis te blijven etc.      
+ Wat betreft hygiëne: stem goed af met de kerkenraad/beheerder. Ongetwijfeld is er een 
gebruiksplan gemaakt voor de activiteiten in het gebouw. Volg deze regels goed op.          
+ Over het ventileren van ruimtes in (kerk)gebouwen, zie EHBV | Eerste Hulp Bij Ventilatie 

 

 

https://eerstehulpbijventilatie.nl/

