
Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus 
 
De Rijksoverheid heeft aan alle maatschappelijke sectoren gevraagd om te komen met plannen voor het geval de 
COVID-19 besmettingen weer toenemen. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken heeft hiervoor een 
handreiking geschreven. De Bisschoppen en de Protestantse Kerk Nederland  adviseren de kerken om de 
“Handreiking voor kerken” van het CIO te volgen. De Rijksoverheid hanteert de zgn Coronathermometer, deze 
geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. 
 

De coronathermometer geeft op dit moment fase 1 aan dus volgen we nu: 
Fase 1 is de fase van Basismaatregelen. 
Dit betekent voor de kerken concreet het volgende: 
* algemene hygiënemaatregelen in acht nemen; 
* niet naar de kerk komen als u klachten heeft; 
* handen ontsmetten bij binnenkomst; 
* (andermans) afstand respecteren, m.n. ook bij het koffiedrinken; 
* zorg voor voldoende ventilatie. 
Bij ingang van de ruimte kunnen handpompjes met ontsmettingsmiddel geplaatst worden. De kerkdiensten in de 
Maranathakerk (www.pkn-nijmegen.nl) en Ontmoetingskerk (www.ontmoetingskerk.net) zijn live online te volgen. 
 
Fase 2 is de fase van Preventiemaatregelen. 
Dit betekent voor de kerken concreet het volgende: 
* algemene hygiënemaatregelen in acht nemen; 
* niet naar de kerk komen als u klachten heeft; 
* handen ontsmetten bij binnenkomst; 
* (andermans) afstand respecteren, m.n. ook bij het koffiedrinken; 
* zitplaatsen zijn ingeruimd 'met voldoende afstand' voor wie dat op prijs stelt; 
* zorg voor voldoende ventilatie. 
De ruimtes in de (kerk)gebouwen kunnen worden ingericht op de 1,5 meter inrichting. 
Tevens zullen er bij ingang van de ruimte handpompjes met ontsmettingsmiddel geplaatst kunnen worden. 
 
De kans is aanwezig dat op termijn fase 3 aanbreekt. 
Fase 3 is de fase van Interventiemaatregelen. 
Dan zullen er strengere, aanvullende  maatregelen volgen, denk daarbij bijvoorbeeld aan: 
* looproutes in de kerken; 
* gebruik mondkapjes bij verplaatsingen; 
* beperkingen aan koor- en samenzang; 
* beperkingen aan bijeenkomsten (meer digitaal bijeenkomen); 
* voldoende afstand (mogelijk verplichte 1,5 meter afstand als de overheid dat aangeeft); 
* extra aandacht en voorzorgen tijdens liturgische handelingen en sacramenten; 
* goede ventilatie en doorluchten voor en na een kerkdienst of gebruik van een ruimte. 
Het aantal personen zal per ruimte met een maximum aantal beperkt zijn in deze fase. 
 
Dit alles ter voorkoming en verspreiding van Covid-19 en het voorkomen van noodrem-maatregelen. 
Dat is aan de orde in fase 4, de fase van de Noodremmaatregelen. 
In deze fase kunnen weer extra maatregelen genomen moeten worden zoals: 
* verplichte 1,5 meter; 
* maximum aantal kerkgangers; 
* vooraf aanmelden; 
* geen ontmoetingen na afloop van de kerkdienst (koffiedrinken); 
* beperkingen aan koorrepetities (conform de richtlijnen van het RIVM voor koren); 
* beperkte voorzang met maximaal 4 zangers 
* digitale bijeenkomsten. 
De kerkdiensten in de Maranathakerk (www.pkn-nijmegen.nl) en Ontmoetingskerk (www.ontmoetingskerk.net) 
zijn live online te volgen. 


