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Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen 

terug te dringen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te 

verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag zoveel mogelijk door, terwijl in de avond de 

contactmomenten worden beperkt. 

Onderstaande maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval 

tot zaterdag 4 december, waarbij rekening moet worden gehouden dat deze verlengt kunnen gaan 

worden. 

 

De onderstaande maatregelen gelden in alle gebouwen van de Protestantse Gemeente Hoogeveen. 

 

Met onderstaande beperkende maatregelen hebben we de komende periode in onze 

gebouwen te maken: 

 Voor locaties die zalen verhuren (als PGH vallen wij  – uitgezonderd de erediensten en 

uitvaartplechtigheden –  onder deze groep van niet-essentiële dienstverlening) geldt een 

beperkte openingstijd van 06.00 uur tot 18.00 uur. ’s Avonds zijn de gebouwen dus gesloten. 

 Wanneer we activiteiten/evenementen in ons gebouw hebben kunnen deze plaatsvinden 

tussen 06.00 uur en 18.00 uur. 

 Een vaste zitplaats is verplicht op plekken, ook waar een coronatoegangsbewijs moet worden 

getoond.  

 Sinds 6 november j.l. zijn mondkapjes verplicht in alle publiek toegankelijke ruimten waar 

geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. 

 In de basisregels is de tekst “1,5 meter is de veilige afstand” gewijzigd in “Houd 1,5 meter 

afstand”. 

Wat kan er ondanks de bovenstaande nieuwe maatregelen allemaal nog wel…? 

 Kerkdiensten kunnen in de huidige vorm doorgaan.  

 Ook uitvaartplechtigheden of troostdiensten kunnen plaatsvinden.  

 Concerten kunnen doorgaan in de kerkzaal. De kerkzaal wordt dan gezien als concertzaal. 

Hiervoor gelden dan de volgende maatregelen: 

o Bij betreden van het gebouw dient een mondkapje te worden gedragen. 

o Bij het betreden van de concertzaal (lees: kerkzaal) moet iedereen van 13 jaar en 

ouder (bezoekers én medewerkers) gecontroleerd worden op het 

coronatoegangsbewijs. 

o Alle bezoekers én medewerkers dienen een vaste zitplaats te hebben. 

o Na 20.00 uur is de horeca dicht (een pauze na 20.00 uur of een drankje achteraf is 

niet mogelijk). 

 Activiteiten overdag (tussen 06.00 uur en 18.00 uur) kunnen normaal plaatsvinden. 

Bezoekers moeten bij binnenkomst een mondkapje dragen. Bij sommige activiteiten is het 

noodzakelijk om de coronatoegangsbewijs te controleren. Ook kan de gebruiker van een 

ruimte zelf bepalen dat die het coronatoegangsbewijs wilt controleren bij binnenkomst van 

de ruimte die gebruikt wordt. Zij zullen dit dan zelf moeten organiseren. 
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 Activiteiten (kerkelijk en commercieel) die voor ’s avonds gepland stonden moeten naar 

overdag worden verplaatst of moeten worden uitstelt naar een latere datum.  

 Kerkelijke vergaderingen die in het belang zijn voor de werkorganisatie (CvK, 

Kerkenraden)die niet overdag kunnen worden gehouden, maar wel grote mate van urgentie 

hebben, kunnen bij hoge uitzondering ’s avonds worden gehouden. 

 Koffiedrinken na een kerkdienst is mogelijk, mits de horecamaatregelen worden nageleefd. 

 

Basisregels. 

Het is van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd 

bent. 

 Testen bij klachten: kom niet naar het kerkgebouw en laat je testen bij de GGD. Ook als je al 

gevaccineerd bent. 

 Bij een positieve test kom je niet naar het kerkgebouw: blijf thuis en vermijd contact met 

anderen, ook als de anderen gevaccineerd zijn. 

 Houd 1,5 meter afstand! 

 Geen handen schudden, niet knuffelen! 

 Was regelmatig en goed je handen. Bij binnenkomst is het niet mogelijk dat iedereen de 

handen goed gaat wassen, daarom moeten we bij binnenkomst de handen goed 

desinfecteren. 

 Hoest en nies in de elleboog. 

 De ruimten in de kerkgebouwen moeten tijdens gebruik worden geventileerd. Ook moet er 

op worden toegezien dat er voldoende verse frisse (buiten)lucht de ruimte binnenkomt. 

Mondkapjesplicht. 

Het dragen van mondkapjes is opnieuw verplicht gesteld in alle voor publiek toegankelijke locaties 

waar het coronatoegangsbewijs niet gebruikt wordt. Kerkengebouwen zijn ook locaties die voor 

publiek toegankelijk zijn. De mondkapjes worden alleen gebruikt bij verplaatsing door het gebouw. 

Dus op een vaste zitplaats mag het mondkapje af. 

…Het dragen van een mondkapje zorgt er met name voor dat je je naaste beschermt. Wanneer wij 

allemaal trouw het mondkapje dragen, beschermen wij op deze wijze onze naaste en daarmee dus 

ook onszelf… 

Inzet van het coronatoegangsbewijs. 

In sommige situaties is het nodig om een coronatoegangsbewijs te gebruiken. Het demissionair 

kabinet heeft een aantal situaties aangegeven. Verderop in dit document worden situaties 

beschreven die voor onze kerkgebouwen gelden. 

Het coronatoegangsbewijs wordt gescand én het ID-bewijs gecontroleerd. De QR-code kan op de 

telefoon staan (coronacheckapp) of op de papieren variant. Een vaccinatiebewijs wordt niet gezien 

als coronatoegangsbewijs. 

Een coronatoegangsbewijs krijg je wanneer de volledig gevaccineerd bent, een herstelbewijs hebt of 

wanneer je een negatieve testuitslag hebt die maximaal 24 uur oud is (de zgn. 3G). 

Bij het controleren van het CTB dienen de gegevens te worden vergeleken met de ID-kaart.  
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Kerkdiensten (hieronder vallen ook kerkdiensten die door en/of m.m.v. de wijkkerkenraad 

worden georganiseerd, zoals wijk-IEC-diensten, wijk-vespers, wijk-zangavonden, etc.). 

Om naar een kerkdienst te kunnen is het niet noodzakelijk om je vooraf aan te melden. Ook de 

registratie en de triage is niet noodzakelijk. Een coronatoegangsbewijs (CTB) voor deze diensten is 

vooralsnog niet nodig. Wel zijn er nog een aantal maatregelen van kracht: 

1. Blijf thuis wanneer er (corona-gerelateerde) klachten zijn. Laat u testen bij een testlocatie 

van de GGD. 

2. Draag een mondkapje tijdens verplaatsing in het gebouw (op de vaste zitplaats mag die af). 

3. Desinfecteer de handen bij binnenkomst. Zie ook op toe dat dit door anderen gebeurt. 

Misschien kan dit een taak zijn van iemand van het welkomstcomité. 

4. Houd 1,5 meter afstand! Dit geldt ook voor de zitplaatsen. 

5. Bij binnenkomst gaan de mensen direct naar een zitplaats (placering). Hiermee wordt 

voorkomen dat er een ophoping van mensen ontstaat in gangen en paden. Wellicht is het 

verstandig om voor grote bijeenkomsten (erediensten, uitvaartplechtigheden, concerten, 

etc.) 2 zitplaatsregisseurs te hebben die dit in goede banen kunnen leiden. 

6. Houd rekening met concrete omstandigheden in het (kerk)gebouw waar de kerkdienst 

plaatsvindt: 

 Omvang en hoogte van de kerkruimte. 

 Ventilatiemogelijkheden, luchtstromen, e.d. 

 Locatie van de zitplaatsen en aantal kerkgangers. 

 Tijdsduur van de (samen)zang. 

7. De maximale groepsgrootte is het totaal aantal zitplaatsen dat in de zaal aanwezig is, zodat 

de aandachtspunten welke bij punt 4 beschreven staan kunnen worden nageleefd. 

8. Zanggroepen kunnen medewerking verlenen aan deze diensten. Hierbij moet wel rekening 

worden gehouden met de concrete omstandigheden welke beschreven staan bij punt 6. 

Uitvaarten. 

Er gelden geen beperkingen voor het organiseren van uitvaarten. Het dringende advies is dat 

iedereen zich aan de basisregels houdt. Coronatoegangsbewijzen zijn niet vereist voor uitvaartcentra 

of kerken met een horecafunctie. Tijdens verplaatsingen door het gebouw dienen bezoekers en 

medewerkers een mondkapje te dragen. Er kan voor of na de uitvaartplechtigheid gebruik worden 

gemaakt van de horeca van de kerk. Hierbij gelden wel de horecamaatregelen. 

Troosdienst. 

Een troostdienst maakt deel uit van een uitvaartplechtigheid. Deze troostdiensten worden meestal ’s 

avonds gehouden. Deze troostdiensten zijn mogelijk. De coronatoegangsbewijzen zijn niet nodig, wel 

het dragen van een mondkapje én het naleven van de basisregels. Wordt er gebruik gemaakt van de 

horeca, dan gelden de maatregelen van de horeca. 

Coronatoegangsbewijs (CTB). 

Bij onderstaande activiteiten die in onze gebouwen worden gehouden, is een CTB bij het betreden 

van de desbetreffende ruimte waar de activiteit zich afspeelt noodzakelijk:  

 Repetities voor zang (koren en cantorijen). 

 Concerten van koren en muziekensembles (anders dan bij Kerkdiensten staan beschreven). 

 Evenementen in het gebouw waar mensen zich verplaatsen (boeken-/rommelmarkten, e.d.). 
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 Een activiteit waarbij de hoofdzaak ligt bij maaltijdverstrekking/horeca (gezamenlijk eten, 

receptie mét maaltijd/buffet, etc.). 

 Georganiseerde sportbeoefening (vanaf 18 jaar), hier vallen ook de bridgebijeenkomsten/ 

bridgecompetities onder. 

Horeca-activiteiten. 

Een kop koffie, een frisje en zelfs een alcoholische versnapering is zonder beperkingen gewoon weer 

mogelijk. Maar ook een broodje en een kopje soep in een pauze van een koorrepetitie kan gewoon 

weer. Houd 1,5 meter afstand, en zorg ervoor dat – middels aangepaste tafels- en stoelenopstelling – 

deze veilige afstand gerealiseerd kan worden. Voorwaarde is dat de consumpties door de bezoekers 

geplaceerd genuttigd worden. Tijdens openstelling overdag is de horeca normaal geopend. Bij 

concerten die ‘s avonds worden gehouden is de horeca tot uiterlijk 20.00 uur geopend. 

Ventilatie/binnenklimaat. 

Om de verspreiding van aerosols te beperken is het noodzakelijk om goed te ventileren. Per gebouw 

zal moeten worden gekeken op welke wijze binnen de mogelijkheden dit kan worden gedaan.  

 Waar koren repeteren moet er 24 uur geventileerd kunnen worden. Tijdens pauze’s is het 

best om de ruimte te “spuien”. Dit doe je door alle deuren en ramen tegen elkaar open te 

zetten, zonder dat er mensen (verspreiders van aerosols) in de ruimte aanwezig zijn. 

 Op dit moment is verticaal afzuigen van vervuilde lucht en horizontaal toevoegen van schone 

lucht de meest goedkope oplossing. Dit geldt voor alle ruimten waar mensen verblijven. 

 Airconditioning is geen ventilatie! Airconditioning geeft alleen maar meer kans op de 

verspreiding van virusdeeltjes. 

Hygiënemaatregelen. 

Het blijft noodzakelijk om de hygiënemaatregelen te handhaven.  

 Desinfectie van handen bij binnenkomst én na ieder toiletbezoek door iedere medewerker 

en bezoeker. 

 Na gebruik van de ruimten alle contactoppervlakten goed reinigen/desinfecteren, 

waaronder: 

deurkrukken, lichtschakelaars, tafels, leuningen van banken/stoelen, etc. 

Deurbeleid. 

Geef op de toegangsdeuren aan welk coronabeleid gehanteerd wordt. Dit is duidelijk voor de 

medewerkers en bezoekers.  

Communicatie. 

Op de website pknhoogeveen-veiligheid.jouwweb.nl/corona  staan  de recente coronamaatregelen 

die gelden bij de Protestantse Gemeente Hoogeveen. Deze gelden voor alle gebouwen van de PGH. 

Wilt u als wijkgemeente coronamaatregelen publiceren op uw website, wordt vriendelijk verzocht – 

ook i.v.m. de uniformiteit van de berichtgeving bovenstaande link als verwijzing te gebruiken. 

Tot slot… 

We weten dat deze coronapandemie voor een ieder van ons veel improvisatietalent vereist. Aan een 

ieder van u veel dank voor uw flexibele opstelling én hulp in de naleving van de coronamaatregelen.  

http://www.pknhoogeveen-veiligheid.jouwweb.nl/corona

