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Er is een wijziging t.a.v. uitvaartplechtigheden in kerken.  De wijziging heeft te maken met het aantal 
personen die een uitvaartplechtigheid mag bijwonen. Onderstaande tekst is tot nader order geldend. 
 
 
Het onderstaande tekstgedeelte welke in het document PGH 20201007 aanpassingen 
coronamaatregelen.pdf staat komt te vervallen: 
 
 

 Openstelling voor uitvaarten.  
Bij een uitvaardienst mogen maximaal 30 personen bij elkaar zijn als ze zich houden aan de 
maatregelen tegen het coronavirus. Het aantal aanwezigen is exclusief een uitvaartleider, dragers, 
voorganger, 1 ouderling en koster. De uitvaartleider is verantwoordelijk voor de gang van zaken die 
direct met de uitvaart te maken heeft. De koster is verantwoordelijk voor de veiligheid (ook 
gezondheid) binnen het kerkgebouw. Wanneer deze afspraken (o.a. algemene maatregelen) niet 
worden nageleefd dient de koster de uitvaartleider hierop te wijzen zodat deze passende maatregelen 
kan nemen. Na de dienst is er géén gelegenheid tot het houden van een koffietafel. 
 
 
Hiervoor komt in de plaats: 

 Openstelling voor uitvaarten. 
De bijeenkomst bij een uitvaart is uitgezonderd van het maximum aantal personen van 30 binnen en 
40 buiten. Het aantal personen hangt af van de grootte van de kerkzaal. of de 1,5 meter onderlinge 
afstand kan worden gegarandeerd en dat de bezoekers een vaste zitplaats hebben. Verder is het 
registreren (evt. een kopie uit het condoleanceregister) en het op de juiste wijze handen desinfecteren 
van belang. 
De uitvaartleider is verantwoordelijk voor de gang van zaken die direct met de uitvaart te maken 
heeft. De koster is verantwoordelijk voor de veiligheid (ook gezondheid) binnen het kerkgebouw. 
Wanneer deze afspraken (o.a. algemene maatregelen) niet worden nageleefd dient de koster de 
uitvaartleider hierop te wijzen zodat deze passende maatregelen kan nemen.  
Na de dienst is er géén gelegenheid tot het houden van een koffietafel. 
Er zal continu moeten worden toegezien dat de 1,5 meter onderlinge afstand wordt gewaarborgd. 


