
Risiconiveau WAAKZAAM ZORGELIJK ERNSTIG ZEER ERNSTIG 

 

Routekaart Coronamaatregelen Anderhalvemeterkerk - Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren – juni 2021 

Erediensten         

Aantal kerkgangers maximaal (op 1,5m) 190 150 120 

Aantal ambtsdragers 5 5 5 5 

Aantal medewerkers zoveel als nodig zoveel als nodig zoveel als nodig zoveel als nodig 

Sacramenten ja, met passende 
maatregelen 

ja, met passende 
maatregelen 

ja, met passende 
maatregelen 

ja, met passende 
maatregelen 

Crèche mogelijk nee nee nee 

Aantal kerkgangers bij  
speciale diensten 

gelijk aan eredienst gelijk aan eredienst gelijk aan eredienst gelijk aan eredienst 

Minimale tijd tussen erediensten 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

     

Samenzang         

Zaal waarin gezongen wordt beide zalen beide zalen alleen kerkzaal alleen kerkzaal 

Zangwijze zoals gebruikelijk ingetogen (spraakniveau) ingetogen (spraakniveau) ingetogen (spraakniveau) 

Bovenstem ja nee nee nee 

     

Praktische aspecten         

Ontmoeting binnen ja (richtlijnen overheid) nee nee nee 

Ontmoeting buiten ja (richtlijnen overheid) ja (richtlijnen overheid) nee nee 

Vooraf uitnodigen/reserveren 
kerkgangers 

ja ja ja ja 

Registratie aanwezigen ja ja ja ja 

Triage en placeren kerkgangers ja ja ja ja 

Mondkapjes kerkgangers, personeel 
en ambtsdragers 

nee nee Advies bij binnenkomst en 
verplaatsing 

Advies bij binnenkomst en 
verplaatsing 

     

Uitvaarten         

Uitvaart vanuit kerkgebouw Volgens brancherichtlijnen 
uitvaart 

Volgens brancherichtlijnen 
uitvaart 

Volgens brancherichtlijnen 
uitvaart 

Volgens brancherichtlijnen 
uitvaart 

Condoleances binnen kerkgebouw Volgens brancherichtlijnen 
uitvaart 

Volgens brancherichtlijnen 
uitvaart 

Volgens brancherichtlijnen 
uitvaart 

Volgens brancherichtlijnen 
uitvaart 
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Routekaart Coronamaatregelen Anderhalvemeterkerk - Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren – juni 2021 

Catechisaties en verenigingwerk         

Catechisaties conform richtlijnen 
overheid/scholen/ HHJO 

conform richtlijnen 
overheid/scholen/ HHJO 

conform richtlijnen 
overheid/scholen/ HHJO 

conform richtlijnen 
overheid/scholen/ HHJO 

Jeugdwerk tot en met 12 jaar conform richtlijnen 
overheid/scholen/ HHJO 

conform richtlijnen 
overheid/scholen/ HHJO 

conform richtlijnen 
overheid/scholen/ HHJO 

conform richtlijnen 
overheid/scholen/ HHJO 

Jeugdwerk 13-18 jaar conform richtlijnen 
overheid/scholen/ HHJO 

conform richtlijnen 
overheid/scholen/ HHJO 

conform richtlijnen 
overheid/scholen/ HHJO 

conform richtlijnen 
overheid/scholen/ HHJO 

Verenigingswerk 18 jaar en ouder 
(mannenvereniging, 

vrouwenvereniging, jonge 
lidmatenkring, opvoedkring) 

max. 20 personen, in zaal 1a 
en 1b. 1,5m afstand. 

max. 20 personen, in zaal 1a 
en 1b. 1,5m afstand. 

max. 20 personen, in zaal 1a 
en 1b. 1,5m afstand. 

max. 20 personen, in zaal 1a 
en 1b. 1,5m afstand. 

Activiteiten in buitenlucht  
(13 jaar en ouder) 

conform richtlijnen overheid: 
max groepsgrootte 8p 

conform richtlijnen overheid: 
max groepsgrootte 6p 

conform richtlijnen overheid: 
max groepsgrootte 4p 

conform richtlijnen overheid: 
max groepsgrootte 2p 

     

Vergaderingen (niet van externen)         

Vergaderingen van kerkenraad en 
kerkvoogdij 

max. 20 personen, in zaal 1a 
en 1b. 1,5m afstand. 

max. 20 personen, in zaal 1a 
en 1b. 1,5m afstand. 

max. 20 personen, in zaal 1a 
en 1b. 1,5m afstand. 

max. 20 personen, in zaal 1a 
en 1b. 1,5m afstand. 

Overige vergaderingen max. 20 personen, in zaal 1a 
en 1b. 1,5m afstand. Op 

aanvraag bij de kerkvoogdij. 

max. 20 personen, in zaal 1a 
en 1b. 1,5m afstand. Op 

aanvraag bij de kerkvoogdij. 

max. 20 personen, in zaal 1a 
en 1b. 1,5m afstand. Op 

aanvraag bij de kerkvoogdij. 

max. 20 personen, in zaal 1a 
en 1b. 1,5m afstand. Op 

aanvraag bij de kerkvoogdij. 

     

Overige activiteiten         

Pastoraal huisbezoek geen beperkingen met toestemming met toestemming met toestemming 

Kerkauto ja (richtlijnen overheid) ja (richtlijnen overheid) ja (richtlijnen overheid) ja (richtlijnen overheid) 

Collectebonnenverkoop ja ja ja, in de ontmoetingshal ja, in de ontmoetingshal 

Activiteiten in de eigen gemeente 
waarbij meer dan 20 personen 

aanwezig zijn en die niet het belijden 
van godsdienst zijn. 

Conform overheidsrichtlijnen 
evenementen 

Conform overheidsrichtlijnen 
evenementen 

Conform overheidsrichtlijnen 
evenementen 

nee 

Koren ja (richtlijnen koren) nee nee nee 

Activiteiten van organisaties buiten de 
gemeente (verhuur) 

max. 20 personen, in zaal 1a 
en 1b. 1,5m afstand. 

nee nee nee 

 


