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De verspreiding van de omikronvariant moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor 

iedereen toegankelijk te houden. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 

december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat.  

Omdat kerken midden in de maatschappij staan, kunnen wij ons daarom niet aan onze 

verantwoordelijkheid onttrekken. Het College van Kerkrentmeesters ziet ook de noodzaak van deze 

maatregelen in en heeft besloten tot nader bericht de gebouwen van de Protestantse Gemeente 

Hoogeveen voor alle activiteiten te sluiten.  

Uitzonderingen op deze sluiting zijn: 

 Kerkdiensten. Deze worden alleen nog online aangeboden. De maatregel gaat in ná de 

ochtenddienst van zondag 19 december. 

o Houd het aantal aanwezigen medewerkers zo laag mogelijk. Alleen de makers van 

deze kerkdiensten zijn hierbij aanwezig (voorganger, 1e ouderling, mensen voor de 

techniek).  

o De muzikale omlijsting zal worden gedaan met beeld- en/of geluidsfragmenten. 

o Voor de mensen die geen toegang hebben tot internet óf alleengaanden die door 

deze lockdown dreigen te vereenzamen, is er de mogelijkheid om de diensten fysiek 

bij te kunnen wonen.  

o Als er toch redenen zijn – in uitzonderlijke gevallen – om fysieke diensten te houden, 

met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers 

(exclusief “personeel”). Basisregels blijven in dat geval van toepassing.  Ook het 

aantal aanwezigen dat met inachtneming van de 1,5 meter afstand geplaceerd in een 

kerkruimte past (dit kan minder zijn dan 50 personen). 

 Uitvaartplechtigheden. Voorwaarden waaronder uitvaarten mogelijk zijn: 

o De basisregels dienen te worden opgevolgd. 

o De groepsgrootte bij een uitvaartplechtigheid is maximaal 100 personen, mits de 1,5 

meter afstand gegarandeerd kan worden.  

o Wees terughouden met zingen. Als er gezongen wordt zal dit ingetogen worden 

gedaan. 

 Huwelijksdiensten. Voor het bijwonen van huwelijksdiensten geldt een maximum van 50 

aanwezigen. 

Georganiseerde jeugdactiviteiten.  

Voor jongeren tot en met 17 jaar – en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden –  zijn 

activiteiten buiten mogelijk tot 17.00 uur. Dit mag géén evenement zijn. 

Huisbezoek.  

Wanneer voorgangers, pastoraal medewerkers en contactpersonen een huisbezoek willen afleggen, 

zal te allen tijde de basismaatregelen van het coronabeleid van de Rijksoverheid dienen te worden 

nageleefd. 

 



 Harde lockdown, in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022 

PGH 20211218                    harde lockdown, ingaand op 19 december om 05.00 uur 
   

 

Dringende vergaderingen 

Voor dringende vergaderingen wordt allereerst aangeraden om deze digitaal te laten 

plaatsvinden.  Wanneer dit onmogelijk is kunnen deze worden belegd met inachtneming van alle 

basisregels – inclusief de verplichte veilige afstand van 1,5 m. 

Bij betreden van het gebouw: 

 Mondkapje dragen (behalve op de eigen zitplaats en tijdens de dienst op het liturgische 

centrum). 

 Handen goed desinfecteren. 

 Minimaal 1,5 meter afstand houden tot elkaar. 

Hygiënemaatregelen: 

 Handen wassen wanneer nodig (bijv. na toiletbezoek, e.d). 

 Na iedere bijeenkomst wordt door de dienstdoende koster/beheerder/medewerker de 

contactoppervlakten in de gebruikte ruimten goed gereinigd. 

 Toiletten dienen vóór ieder bijeenkomst schoongemaakt te zijn. 

Ventilatiemaatregelen: 

 Alle ruimten in het gebouw moeten goed geventileerd kunnen worden. 

 Dit moet vooraf, tijdens en na de bijeenkomst gebeuren. 

Volg de coronamaatregelen op  pknhoogeveen-veiligheid.jouwweb.nl   . Wanneer nodig zal door het 

College van Kerkrentmeesters en Algemene Kerkenraad de coronamaatregelen worden aangepast. 

 

Adviezen van de rijksoverheid om de kans op het krijgen van het omikron-coronavirus te beperken: 

 Was vaak en goed uw handen. Is dit niet mogelijk, dan reinigen met handalcohol. 

 Houd 1,5 meter afstand.  

 Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 

 Zorg voor voldoende frisse lucht. 

 In publiekstoegankelijke locaties, draag een mondkapje. 

 Blijf zoveel mogelijk thuis. Toch de deur uit? Beperk je contacten en houd afstand. 

 Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (beschermde en niet-

beschermde) huisgenoten gaan in quarantaine. Doe de Quarantainecheck als u twijfelt. 

 Ontvang thuis niet meer dan 2 personen per dag (met uitzondering van kinderen tot 12 jaar). 

 Groepsgrootte buiten is maximaal 2 personen. 

 Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek. 

 Ontvangt u bezoek of gaat u op bezoek, doe dan vooraf een zelftest. 

 Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om contacten te beperken, ook met kinderen.  

Gebruikte bronnen: Rijksoverheid, RIVM, OMT-advies, CIO. 

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

