
Op advies van de Covid-adviesgroep gelden vanaf 26 juni a.s.  
de volgende versoepelingen 

 

Kerkdiensten 
• De mondkapjesplicht kan vervallen, het handhaven van de 1,5 meter maatregel is 

hierbij een vereiste 

• De laatste 2 liederen kunnen gezongen worden aangevuld met een gezongen 
Amen. Belangrijk is hierbij dat aansluitend de kerk direct geventileerd wordt 
Aan het einden van de zomervakantie zal opnieuw bekeken worden of het 
mogelijk is om voor een volledige gemeentezang te gaan. 

• Er kunnen maximaal 3 zangers/zangeressen ingezet worden voor de zang 

• Ouderling van dienst kan het welkomstwoord weer doen achter de tafel. 
De voorganger staat op de kansel 

• Het inzetten van lectoren is weer mogelijk.  
De gastheer of gastvrouw maakt de tafel schoon tussen wisselingen, niet de 
microfoon in verband met kwetsbare techniek 

Vergaderen 
• Er kan weer vergaderd worden in de diverse ruimtes 

• Vergaderingen met het aantal personen moeten altijd kenbaar gemaakt worden 
bij de beheerders zodat die een ruimte kunnen reserveren en toewijzen. 

• De indeling van de ruimtes mag niet gewijzigd worden 

• Maximaal aantal personen: 
o Zaal 1 (Consistorie) – 5 personen 
o Zaal 2 – 12 personen, mits deze ruimte niet als opslagruimte gebruikt wordt 
o Zaal 3 – 4 personen 
o Zaal 4 – 8 personen 
o Zaal 3 en 4 gecombineerd – 12 personen 
o Centrale hal – de stoelen die er staan. Hier is rekening gehouden met de 1,5 

meter afstand en de vrije doorgang voor verkeer 

Verenigingen 
• Wij adviseren om nog niet te zingen in de kerk door koren. De 

ventilatiemogelijkheden zijn hiervoor niet toereikend.  
Aan het einde van de zomervakantieperiode zullen de mogelijkheden opnieuw 
bekeken worden 

• Activiteiten zoals praatgroepen, catechese, etc. Kunnen gehouden worden in de 
diverse ruimtes, zie vergaderingen 
 

Eigen activiteiten 
• Activiteiten met het aantal deelnemers altijd kenbaar maken bij de beheerder zodat 

zij de gewenste ruimte kunnen reserveren en toewijzen 

• Bij bijzondere activiteiten zal om een kort plan van aanpak gevraagd worden, wat 
door de adviesgroep bekeken kan worden 
 

Externe activiteiten 
• Wij adviseren voorlopig alleen vergaderingen als externe activiteiten toe te laten. 


