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Algemene regels 
1. Voor iedere club of vereniging is de contactpersoon Coronaverantwoordelijke. Voor de 

catechisatie en de jongelidmatenkring is dit de scriba. Deze personen zijn centraal 

aanspreekpunt voor de kerkvoogdij/kerkenraad maar ook voor ouders en andere 

betrokkenen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de juiste naleving van de coronaregels. 

Voorafgaand aan alle activiteiten zorgt de coronaverantwoordelijke ervoor dat alle bezoekers 

en ouders/betrokkenen van de regels op de hoogte zijn. 

2. Voorafgaand aan het seizoen wordt van alle verenigingen gevraagd een korte opzet te 

maken hoe zij het komende seizoen willen invullen. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan de 

verwachte groepsgrootten en activiteiten. Deze opzet wordt aan de coronawerkgroep 

voorgelegd zodat deze eventuele verdere aandachtspunten kan benoemen. Als er tijdens het 

seizoen bijzondere/afwijkende activiteiten worden uitgevoerd, moeten deze ook vooraf aan 

de coronawerkgroep worden voorgelegd. Dit kan via secretaris.kerkvoogdij@hhgkesteren.nl.  

3. Voor alle activiteiten geldt: 

a. Bezoekers kunnen alleen deelnemen als zijzelf geen verkoudheidsklachten hebben 

en geen van hun huisgenoten koorts en/of benauwdheid. 

b. Bij binnenkomst moeten de handen worden gedesinfecteerd. 

c. Er worden geen Bijbels etc. gedeeld. 

d. Alle bezoekers worden geregistreerd. 

e. Er is in principe geen mogelijkheid tot het gebruik maken van het toilet. Mocht 

toiletbezoek nodig zijn, dan zien leidinggevenden erop toe dat het toilet na ieder 

gebruik schoongemaakt wordt. 

f. Er wordt van zo min mogelijk ruimtes binnen de kerk gebruik gemaakt. 

 

Specifieke regels per soort activiteit 

Zondagsschool 
Onderstaande regels gelden in aanvulling op bovenstaande algemene regels. 

1. Omdat alle deelnemers aan de zondagsschool 12 jaar of jonger zijn, hoeven deze onderling 

en tot de leidinggevenden geen 1,5m afstand te houden. 

2. Alle leidinggevenden houden altijd minimaal 1,5m afstand tot elkaar. 

3. Ouders blijven buiten het kerkgebouw. Leidinggevenden bespreken met elkaar of in overleg 

met de koster hoe de kinderen opgevangen en naar de lokalen kunnen worden gebracht. 

4. Leidinggevenden registreren voor hun eigen groep welke kinderen aanwezig zijn. 

5. Leidinggevenden zien er op toe dat er geen kinderen met verkoudheidsklachten binnen hun 

eigen groep aanwezig zijn. Doe dit direct bij binnenkomst zodat ouders niet halverwege de 

zondagsschool hun kinderen op hoeven komen te halen. 
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6. Omdat alle deelnemers aan de zondagsschool 12 jaar of jonger zijn, mag er tijdens de 

zondagsschool gezongen worden. 

7. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van de zalen in de kerk moet er in overleg met de 

koster een werkbare indeling gemaakt worden van de groepen die in zaal 1A/B zitten. 

 

Jongens-/meisjesclubs 
Onderstaande regels gelden in aanvulling op bovenstaande algemene regels. 

1. Omdat alle deelnemers aan de clubs normaal gesproken 12 jaar of jonger zijn, hoeven deze 

onderling en tot de leidinggevenden geen 1,5m afstand te houden. Mochten er kinderen van 

13 jaar in de groep zitten, houden de leidinggevenden 1,5m afstand tot deze kinderen. 

2. Alle leidinggevenden houden altijd minimaal 1,5m afstand tot elkaar. 

3. Ouders blijven buiten het kerkgebouw. Leidinggevenden bespreken met elkaar of in overleg 

met de koster of, en zo ja hoe, de kinderen opgevangen en naar het lokaal moeten worden 

gebracht. 

4. Leidinggevenden registreren welke kinderen aanwezig zijn. 

5. Leidinggevenden zien er op toe dat er geen kinderen met verkoudheidsklachten binnen de 

groep aanwezig zijn. Doe dit direct bij binnenkomst zodat ouders niet halverwege de 

clubavond hun kinderen op hoeven komen te halen. 

6. Omdat alle deelnemers aan de clubs 12 jaar of jonger zijn, mogen deze tijdens de 

clubavonden zingen. Leidinggevenden zingen niet. 

7. Tafels en stoelen worden na afloop van de clubavonden schoongemaakt. Als er 

knutselspullen gebruikt zijn die binnen 4 dagen mogelijk nog door anderen gebruikt worden, 

dan moeten deze ook worden schoongemaakt. 

8. Voor buitenactiviteiten gelden dezelfde afstandsregels als voor binnenactiviteiten. 

 

Tienerclub 
Onderstaande regels gelden in aanvulling op bovenstaande algemene regels. 

1. Omdat alle deelnemers aan de clubs 12 tot 16 jaar zijn, hoeven deze onderling geen 1,5m 

afstand te houden. Tieners en leidinggevenden houden altijd 1,5m afstand tot elkaar. 

2. Alle leidinggevenden houden altijd minimaal 1,5m afstand tot elkaar. 

3. Ouders blijven buiten het kerkgebouw. 

4. Leidinggevenden registreren welke tieners aanwezig zijn. 

5. Leidinggevenden zien er op toe dat er geen tieners met verkoudheidsklachten binnen de 

groep aanwezig zijn. Doe dit direct bij binnenkomst zodat ouders niet halverwege de 

clubavond hun kinderen op hoeven komen te halen. 

6. Er wordt tijdens tienerclubavonden niet gezongen. 

7. Tafels en stoelen worden na afloop van de clubavonden schoongemaakt. Als er 

knutselspullen gebruikt zijn die binnen 4 dagen mogelijk nog door anderen gebruikt worden, 

dan moeten deze ook worden schoongemaakt. 

8. Leidinggevenden dienen zich te beraden op spel- of verwerkingsvormen waarbij de afstand 

tussen leidinggevenden en tieners gewaarborgd kan worden. 

9. Voor buitenactiviteiten gelden dezelfde afstandsregels als voor binnenactiviteiten. 

 



Jeugdvereniging 
Onderstaande regels gelden in aanvulling op bovenstaande algemene regels. 

1. Deelnemers aan de jeugdvereniging die jonger zijn dan 18 jaar hoeven onderling geen 1,5m 

afstand te houden. Deelnemers die 18 jaar of ouder zijn houden 1,5m afstand tot alle andere 

aanwezigen. Alle deelnemers houden minimaal 1,5m afstand tot leidinggevenden. 

2. Alle leidinggevenden houden altijd minimaal 1,5m afstand tot elkaar. 

3. Leidinggevenden registreren welke deelnemers aanwezig zijn. 

4. Leidinggevenden zien er op toe dat er geen tieners met verkoudheidsklachten binnen de 

groep aanwezig zijn. Doe dit direct bij binnenkomst zodat ouders niet halverwege de 

clubavond hun kinderen op hoeven komen te halen. 

5. Er wordt tijdens jeugdverenigingsavonden niet gezongen. 

6. Tafels en stoelen worden na afloop van de clubavonden schoongemaakt. 

7. Leidinggevenden dienen zich te beraden op spel- of verwerkingsvormen waarbij de afstand 

tussen leidinggevenden en deelnemers gewaarborgd kan worden. 

8. Voor buitenactiviteiten gelden dezelfde afstandsregels als voor binnenactiviteiten. 

 

Mannen-/vrouwenvereniging 
Onderstaande regels gelden in aanvulling op bovenstaande algemene regels. 

1. Alle aanwezigen op een verenigingsavond houden altijd minimaal 1,5m afstand tot elkaar. 

2. De besturen van de verenigingen registreren welke leden aanwezig zijn. 

3. De besturen van de verenigingen zien er op toe dat er geen leden met verkoudheidsklachten 

aanwezig zijn.  

4. Er wordt tijdens verenigingsavonden niet gezongen. 

5. Consumpties zijn toegestaan. Hierbij dient wel de hygiëne in het oog gehouden te worden. 

Koffie en thee kunnen door één persoon in de keuken worden getapt en vervolgens 

verspreid. Groepsvorming in de keuken is vanwege de beperkte ruimte onwenselijk. Ook 

traktaties zijn toegestaan maar deze dienen hygiënisch verpakt te zijn. 

6. In overleg met kosters en kerkvoogdij kunnen de verenigingen besluiten vanwege de 

groepsgrootte meerdere avonden te organiseren waarbij telkens een gedeelte van de groep 

aanwezig kan zijn. Dit om onderlinge afstand te waarborgen en te voorkomen dat meerdere 

ruimten van de kerk gebruikt moeten worden.  

7. Tafels en stoelen worden na afloop van de verenigingsavonden schoongemaakt. 

 

Catechisaties: groepen met uitsluitend deelnemers jonger dan 18 jaar 
Onderstaande regels gelden in aanvulling op bovenstaande algemene regels. 

1. Omdat alle deelnemers aan de catechisatie 12 tot 18 jaar zijn, hoeven deze onderling geen 

1,5m afstand te houden maar wel tot de catechiseermeesters. 

2. Alle catechiseermeesters houden altijd minimaal 1,5m afstand tot elkaar. 

3. Ouders blijven buiten het kerkgebouw. 

4. Catechiseermeesters registreren welke jongeren aanwezig zijn. 

5. Catechiseermeesters zien er op toe dat er geen jongeren met verkoudheidsklachten binnen 

de groep aanwezig zijn. Doe dit direct bij binnenkomst zodat ouders niet halverwege de 

avond hun kinderen op hoeven komen te halen. 



6. Er wordt tijdens catechisatieavonden niet gezongen. 

7. Tussen verschillende groepen door worden de ruimtes zoveel mogelijk geventileerd. 

8. Tafels en stoelen worden na afloop van de catechisatieavonden schoongemaakt. 

 

Catechisaties: groepen inclusief deelnemers ouder dan 18 jaar, waaronder 

belijdeniscatechisatie 
Onderstaande regels gelden in aanvulling op bovenstaande algemene regels. 

1. Alle aanwezigen op een catechisatieavond houden onderling 1,5m afstand tot elkaar. 

2. Catechiseermeesters registreren welke jongeren aanwezig zijn. 

3. Catechiseermeesters zien er op toe dat er geen jongeren met verkoudheidsklachten binnen 

de groep aanwezig zijn. 

4. Er wordt tijdens catechisatieavonden niet gezongen. 

5. Tussen verschillende groepen door worden de ruimtes zoveel mogelijk geventileerd. 

6. Tafels en stoelen worden na afloop van de catechisatieavonden schoongemaakt. 

 

Overige bijeenkomsten, waaronder jongelidmatenkring 
Onderstaande regels gelden in aanvulling op bovenstaande algemene regels. 

1. Alle aanwezigen houden onderling 1,5m afstand tot elkaar. 

2. Zij die de leiding hebben registreren welke deelnemers aanwezig zijn. 

3. Zij die de leiding hebben zien er op toe dat er geen deelnemers met verkoudheidsklachten 

binnen de groep aanwezig zijn. 

4. Er wordt tijdens bijeenkomsten in de bijzalen van de kerk niet gezongen. 

5. Tussen verschillende groepen door worden de ruimtes zoveel mogelijk geventileerd. 

6. Tafels en stoelen worden na afloop van een bijeenkomst schoongemaakt. 

 


