
 

 

Richtlijnen voor  

protestants-evangelische 

openluchterediensten  

in het kader van de coronacrisis 

 

Deze versie voor openluchterediensten geldt vanaf zaterdag 8 V 2021 (Protocol van 7 V 

2021).  

De meest recente versie kan worden geraadpleegd op https://arpee.be/heropstart/. 

Voor vragen kunt u zich richten tot wm@arpee.be. 

 

 

A. Organisatie van een openluchteredienst 

1. coördinatie van de erediensten door de kerkgemeenten 

Er moet een verantwoordelijke voor de technische organisatie van de eredienst worden 

aangesteld, evenals bij voorkeur een aantal stewards. Deze personen moeten als zodanig 

herkenbaar zijn. Zij moeten deze tekst hebben begrepen en kunnen toepassen. 

2. keuze van het terrein 

Het moet gaan om privéterrein dat niet grenst aan de openbare weg. Bijvoorbeeld: 

- binnentuin; 

- speelplaats van een school; 

- terrein van jeugdbeweging; 

- parking (uiteraard zal er dan een toegangspoort zijn, maar dus niet in z’n geheel grenzend 

aan de openbare weg); 

- … 

3. basisregels 

Steeds moeten de volgende regels in acht worden genomen: 

- 1,5 m afstand t.o.v. elke andere bubbel (uitzondering: begeleiding van hulpbehoevende 

personen); 

- gebruik van een mondkapje (mond én neus!) voor mensen ouder dan twaalf jaar. 

https://arpee.be/heropstart/
mailto:wm@arpee.be
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B. Toegelaten aantal mensen 

Bij openluchterediensten mogen maximaal vijftig mensen aanwezig zijn, naast de predikant 

en kinderen t/m twaalf jaar. De enige manier om dit georganiseerd te krijgen is door 

inschrijving op voorhand. 

Uiteraard is het toegestaan verschillende erediensten achter elkaar of op verschillende dagen 

te houden. 

C. Beperken van de toegang 

Zieke personen en hun gezin mogen niet deelnemen. 

Aan wie zich niet aan de regels houdt, moet worden gevraagd dat wél te doen of de eredienst 

te verlaten. Indien dit wordt geweigerd, kan de politie worden ingeschakeld, maar we doen 

uiteraard ons best om onze problemen zelf op te lossen. 

D. Toegang tot het terrein 

Van tevoren (website, mailing, sociale media) en bij het aankomen worden de kerkbezoekers 

(al dan niet schriftelijk) geïnformeerd over de verplichting om: 

- een afstand van 1,5 m te bewaren t.o.v. elk ander huishouden; 

- vanaf begin tot eind een mondkapje te dragen. 

1. begin 

De kerkbezoekers schuiven aan met een afstand van 1,5 m tussenruimte tussen niet-

dakgenoten. Daarbij mogen geen groepen van meer dan tien personen ontstaan. 

Er wordt voldoende alcoholgel ter beschikking gesteld. 

De bezoekers gaan zitten in de volgorde van de wachtrij. 

Alleen ingeschreven kerkbezoekers zijn toegelaten. 

2. einde 

De bezoekers verlaten één na één (bubbel na bubbel) rustig het terrein. 

E. Regels tijdens de eredienst 

1. elkaar groeten 

Geen enkel fysiek contact is toegestaan. Dat geldt ook voor de vredesgroet, handoplegging en 

zegenwens. 
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2. verplaatsingen op het terrein 

Na aankomst neemt iedereen z.s.m. een plek in, die pas wordt verlaten bij het weggaan. 

3. zingen 

Gemeentezang is zeer belangrijk voor de protestants-evangelische eredienst. Het Protocol 

spreekt alleen over koorzang. Daarbij is het dragen van het mondkapje verplicht, een 

onderlinge afstand van 1,5 m en een afstand van 5 m t.o.v. mensen tegenover zich. 

Liederen of onderdelen van de liturgie: 

- worden geprojecteerd op een scherm (mits een krachtige beamer); 

- of er worden van tevoren liturgieblaadjes op de zitplaatsen gelegd; 

- of er wordt gewerkt met liedbundels en bijbels van de kerkgemeente, maar die moeten 

daarna minimaal 48 uur in quarantaine; 

- of er worden liedbundels en bijbels van thuis meegebracht. 

4. dienstleiding en prediking 

Sprekers (preek en dienstleiding) mogen het mondkapje afzetten. 

Iedere spreker heeft een eigen microfoon, die voor en na de dienst wordt ontsmet. 

Iedere spreker heeft een eigen pupiter, of de pupiter wordt ontsmet bij elke wissel. 

5. collecte 

Er worden geen collectezakken (-mandjes etc.) doorgegeven. Er kan een collecte bij de 

uitgang worden gehouden. Overschrijven is de veilige variant (en ook dan geldt II Cor. 9:7). 

6. Heilig Avondmaal 

Wanneer wordt besloten het Heilig Avondmaal te vieren, dan is uiterste voorzichtigheid 

geboden. Het is verboden van dezelfde beker te drinken of de schaal met het brood door te 

geven. De bedienaar ontsmet de handen voor en na het breken van het brood. 

De bedienaar (uiteraard met mondkapje) kan de schaal met stukjes brood aan iedereen 

aanreiken; idem voor de bekertjes. 

Een andere mogelijkheid is dat de gelovigen via een vastgestelde route naar de 

avondmaalstafel gaan en daar een stukje brood en een bekertje nemen. 

7. Doop 

In dit protocol is de mogelijkheid van de Doop niet voorzien. In het volgende protocol zal dit 

wel het geval zijn. 
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8. samenzijn na de eredienst 

Een samenzijn na de eredienst is niet toegestaan. Men verlaat het terrein zo snel mogelijk. 

9. kinderprogramma 

Als er een gelijktijdig kinderprogramma is, moet dit plaatsvinden op een ander terrein, dat 

ook aan de voorwaarden van A2 voldoet. 

Kerkgemeenten die hun kinder- en jeugdwerk van de zondagochtend hebben ondergebracht 

bij het erkende jeugdwerk, dienen zich aan de daar geldende regelgeving te houden. 

Kerkgemeenten die hun kinder- en jeugdwerk niet hebben ondergebracht bij het erkende 

jeugdwerk, kunnen – met respect voor de regels voor het kinder- en jeugdwerk in de 

Vlaamse1 (Duitstalige2, Franse3) Gemeenschap! – een activiteit met maximum tien 

deelnemers t/m achttien jaar organiseren, in aanwezigheid van (een) meerderjarige 

begeleider(s) (die niet hoeft/hoeven te worden meegeteld). 

Aangezien de activiteit buiten plaatsvindt, kan dit maximum voor kinderen tot en met twaalf 

jaar worden opgetrokken tot vijfentwintig deelnemers. 

Kinderen onder de twaalf jaar hoeven geen onderlinge afstand te houden. 

Kinderen onder de twaalf jaar hoeven geen mondkapje te dragen. 

F. Praktische aspecten 

1. tijdstip 

De regels rond een avondklok hebben voorrang op de toelating om een eredienst in openlucht 

te houden. 

2. melding 

Verwittig uit beleefdheid de buren (straat, blok, …). 

3. organisatie op voorhand 

Werk met een inschrijvingssysteem. Anders is het praktisch niet haalbaar om te beperken tot 

het toegestane aantal mensen. 

Er mag een afdak worden gespannen (m.a.w.: een tent zonder zijwanden). 

                                                 
1 Zie https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels.  

2 Zie http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6901/. 

3 Zie https://cjc.be/Circulaires-et-protocoles-du-secteur-de-la-jeunesse-et-de-l-enfance.html. 

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels
http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6901/
https://cjc.be/Circulaires-et-protocoles-du-secteur-de-la-jeunesse-et-de-l-enfance.html
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Zelf stoelen neerzetten met 1,5 m tussenafstand tussen bubbels of duidelijk aanduiden hoe de 

meegebrachte stoelen moeten worden neergezet. 

Het gebruik van een geluidsinstallatie is niet verboden, maar let op voor geluidsoverlast 

(belangrijk voor de gezondheid van de eigen kerkgemeente en de relatie met de wijk). 

De looplijn moet worden aangegeven (moeilijker dan in een gebouw!). 

Let erop dat ook het voorbereidingswerk in veilige omstandigheden gebeurt. 

Als er tijdens een gedeelte van de eredienst een afzonderlijk kinderprogramma is (zie ook 

E9), moeten de kinderen vanaf het begin aan de buitenkant van de groep zitten. 

 

 

 

Het respect voor deze regels en aanbevelingen gaat ons ter harte. Als erkende Eredienst 

hebben we immers een voorbeeldfunctie. 

Bij voorbaat dank aan elke kerkgemeente, elke verantwoordelijke en elke kerkganger voor de 

betoonde ernst en inzet voor het algemeen welzijn in een geest van liefde en solidariteit. 

 

ds. Steven H. FUITE    dr. Geert W. LOREIN  

covoorzitter     covoorzitter 


