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       Houten, 25 juni 2021 

Geliefden van Jezus Christus onze Heer, 
 

Vol verwachting en hoop dat vanaf 26 juni 2021 de rijksoverheid opnieuw versoepelingen 

doorvoert in de covid-19 maatregelen, is er ook ruimte om dit te doen ten aanzien van de 

kerkdiensten. Het advies van CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen bevat de 

volgende aandachtspunten, waarin de GIM dit onderschrijft en u allen aanraadt dit ook te 

volgen:  

1. In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt 

voor zover hierbij de 1.5 m 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 1.5 m, handen wassen, thuisblijven bij 

klachten) 

- Voorafgaande reservering en registratie 

- Gezondheidscheck  

- Plaatsing in het kerkgebouw 

- Hygiënemaatregelen op locatie, beschikbaar stellen van desinfecterende hand gel 

om handen te wassen 

- De verkeerstromen van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat 

het mogelijk is om daarbij onderling 1.5 meter afstand te houden. Ook in de 

sanitaire voorzieningen. 

 

3. De mondkapjesplicht vervalt grotendeels per 26 juni 2021. Alleen op plaatsen waar 

de 1.5 meter niet gehandhaafd kan blijven, blijft deze verplichting gelden. Deze 

verplichting geldt niet voor 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 versoepeling die op vrijdag 18 juni jl. bekend werd  

gemaakt, werd ook gemeld dat het dringende advies om niet te zingen, te 

schreeuwen of blaasinstrumenten te bespelen vervalt. Het CIO - dus ook de GIM - 

adviseert om rekening te houden met de concrete omstandigheden in het 

kerkgebouw waar de kerkdienst plaatsvindt: 
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- Omvang en hoogte van de kerkruimte, 

- Ventilatiemogelijkheden, luchtstromen, 

- Locatie van zitplaatsen en aantal kerkgangers, 

- Tijdsduur van de (samen)zang, 

- Met inachtneming van de 1.5 m afstand. 

 

5. Groepsgrootte: beperkingen op groepsgrootte binnen- en buiten komen te vervallen. 

Ook hier blijft de 1.5 m als uitgangspunt bestaan. Dit biedt o.m. mogelijkheden voor 

koffiedrinken na afloop, bijv. in de kerktuin en voor openluchtdiensten. 

 

Ter aanvulling: 

 Bij doop-, belijdenis en avondmaaldiensten geldt ook dat 100% van de capaciteit 

op 1.5 afstand gebruikt mag worden. Kerkgangers houden onderling 1.5 m 

afstand en hebben een vaste zitplaats. 

 Bij een huwelijksvoltrekking geldt ook dat 100% van de capaciteit op 1.5 m 

afstand gebruikt mag worden. Gasten houden onderling 1.5 m afstand en hebben 

een vaste zitplaats.  

 Bij uitvaarten geldt ook dat 100% van de capaciteit op 1.5 m afstand gebruikt mag 

worden. Mensen hebben een vaste zitplaats. 

 Voorlopig nog geen troostdiensten. 

 Pakt u op het overleg met kerkelijke organisaties om hen te stimuleren een begin 

te maken om hun eigen activiteiten op te pakken. 

 Bijgaand treft u aan de routekaart voor de kerken. Op dit moment wordt 

gehanteerd plan “zorgelijk”! 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad om aan deze adviezen in de 

concrete situatie een verantwoorde invulling te geven. Het kan dus zijn dat qua 

aantal zitplaatsen het bij het ene kerkgebouw meer mogelijk is dan bij het andere 

kerkgebouw.  

Past uw protocol en gebruiksplan hierbij aan en maakt dit bekend bij uw 

gemeenteleden. 

 

Moge de Heer ons rijkelijk zegenen en nabij zijn en ons wijsheid, inzicht en geduld 

schenken om Zijn gemeenten te bedienen. 

 

 

Synodebestuur van de Geredja Indjili Maluku, 
Voorzitter,                  Secretaris II, 

                           

Pdt. O. Matulessy       Pnt. S.J. Lekatompessy-Pattinasarany 

 



(CIO= Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) 


