
 

 

Richtlijnen voor de  

protestants-evangelische erediensten  

in het kader van de coronacrisis 

 

Deze versie geldt vanaf zaterdag 4 XII 2021 (Koninklijk Besluit van 4 XII 2021).  
De meest recente versie kan worden geraadpleegd op https://arpee.be/heropstart/. 

Let wel: verschillende regio’s, provincies, steden en gemeenten kunnen zelf striktere 

maatregelen nemen. Dit is met name het geval voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

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

 

A. Basisregels 

Het dragen van een mondkapje (bedekking van mond én neus!) is tijdens de hele dienst 

verplicht. Dit geldt voor personen vanaf zes jaar. 

De vervanging door een gelaatscherm is mogelijk voor mensen die om medische redenen 

geen mondkapje kunnen dragen. 

Het blijft verstandig een verantwoordelijke aan te stellen voor de technische organisatie van 

de eredienst. 

B. Toegelaten aantal mensen 

Er is geen maximumaantal bezoekers per gebouw (tenzij uiteraard die beperkingen die 

voorzien zijn door brandveiligheidsvoorschriften). 

1. bijzonder geval 1: individueel bezoek aan het kerkgebouw 

Het dragen van een mondkapje is verplicht, vanaf de leeftijd van zes jaar. 

2. bijzonder geval 2: samenkomsten1 in woonhuizen 

Als het gaat om een samenkomst waarvoor iedere deelnemer individueel is uitgenodigd, dan 

is het aantal aanwezigen beperkt tot vijftig mensen en moeten ze een mondkapje dragen. 

                                                 
1 Dus andere samenkomsten dan de eredienst zelf. Voor de plaatsen van eredienst, zie 

https://arpee.be/adressen/kerken/. 
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3. bijzonder geval 3: samenkomsten elders 

Raadpleeg de beheerder van het gebouw van de samenkomst2. 

C. Beperken van de toegang tot het kerkgebouw 

Het blijft verstandig aan mensen met een vermoeden van besmetting te vragen het 

kerkgebouw niet te betreden. 

Het kan nuttig blijven weberediensten beschikbaar te stellen. 

D. Ingang en uitgang van het kerkgebouw 

Het blijft verstandig alcoholgel beschikbaar te stellen. 

Het blijft verstandig het verlaten van de eredienstruimte ordelijk te laten verlopen. 

E. Regels tijdens het kerkbezoek 

1. fysiek contact 

Het blijft verstandig fysiek contact te beperken. 

2. zingen 

Gemeentezang is zeer belangrijk voor de protestants-evangelische eredienst. Dit is toegestaan; 

het mondkapje wordt aangehouden. 

Voorzangers en koor mogen zingen zonder mondkapje. 

3. dienstleiding en prediking 

Sprekers (preek en dienstleiding) mogen het mondkapje afzetten. 

4. Heilig Avondmaal 

Het blijft verstandig bij de viering van het Heilig Avondmaal de beker niet te delen. 

5. Doop 

Er zijn geen beperkingen meer. 

Indien in een zwembad wordt gedoopt, dient men zich aan de daar geldende regelgeving te 

houden. 

                                                 
2 Zie n. 1. 
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6. samenzijn na de eredienst 

Een samenzijn na de eredienst is mogelijk met koffie (o.i.d.). Dit moet zittend gebeuren, met 

maximaal zes mensen (of een huishouden, dus mensen die onder hetzelfde dak wonen) per 

tafel (kinderen van minder dan twaalf jaar worden hierbij niet meegeteld). Tijdens het drinken 

mag het mondkapje worden afgezet. 

7. kinderprogramma 

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

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

F. Praktische aspecten voor het gebouw 

Het blijft verstandig bij de toiletten te zorgen voor de grootst mogelijke hygiëne, niet alleen 

v.w.b. de toiletten zelf, maar ook v.w.b. de mogelijkheden om de handen te wassen. 

Het blijft verstandig aandacht te geven aan de ventilatie van de eredienstruimten. Het gebruik 

van een CO2-meter wordt aangeraden. Als meer dan 900 ppm wordt aangegeven, zijn 

aanvullende maatregelen aangewezen. Bij meer dan 1200 ppm is de grens overschreden om 

veilig in de ruimte te blijven. Dan moet het aantal aanwezigen dus worden verminderd. 

 

 

 

 

We danken 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 


