
 

 

Aan alle kerkenraden, predikanten en kerkelijke werkers in Noord-
Holland 

  
Met vreugde hebben wij gisteren gehoord van de verruiming van de maatregelen, ook 
waar het kerkelijke activiteiten betreft. Graag hadden wij u vanuit de classis al eerder 
op de dag bericht, maar nadere uitwerking was afhankelijk van overleg met andere 
kerken en met de minister aan het einde van deze donderdagmiddag 7 mei. In dat 
overleg is het volgende besloten: 
  

       Vanaf 1 juni aanstaande zijn diensten toegestaan met een maximum aantal 
bezoekers van 30 

  

       Vanaf 1 juli aanstaande zijn diensten toegestaan met maximaal 100 bezoe-
kers 

  
De maand juni kan als oefenmaand worden beschouwd. Het is niet de bedoeling in 
juni meerdere vieringen van 30 mensen na elkaar te organiseren, en zeker ook niet de 
bedoeling om in meerdere ruimten meer groepen van 30 personen bij elkaar te laten 
komen. Een bericht over de uitkomst van het overleg treft u aan onder deze link. Ove-
rigens is het uiteraard ook mogelijk om voorlopig op de huidige voet door te gaan met 
online-vieringen. 
  
De classispredikanten en de vertegenwoordigers van de Dienstenorganisatie werken 
op dit moment aan twee protocollen: 
  

       Een protocol voor kerkdiensten, waarin richtlijnen gegeven worden hoe men 
vanaf 1 juni met 30 bezoekers en vanaf 1 juli met maximaal 100 bezoekers kan 
samenkomen. De richtlijnen zullen concreet en helder zijn, maar natuurlijk nog 
wel toegepast moeten worden op elk afzonderlijk kerkgebouw. 
  

       Een protocol voor overige kerkelijke activiteiten, zoals  vergaderingen maar 
ook catechese, gesprekskringen en verkiezingen. Ook daarin zijn de mogelijk-
heden verruimd, maar blijft voorzichtigheid geboden. Ook dit protocol zal zo 
concreet en helder zijn als maar mogelijk is. 

  
De protocollen zijn op dit moment nog niet helemaal gereed. Zij worden aangepast aan 
de laatste maatregelen, en moeten ook juridisch worden getoetst. Het streven is beide 
protocollen in ieder geval in de loop van de volgende week (die begint met maandag 
11 mei) aan alle kerkenraden, predikanten en kerkelijke werkers aan te leveren. U hebt 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/beschouw-juni-als-oefenperiode-vier-met-30-mensen/


dan voldoende gelegenheid om de voorbereiding voor kerkdiensten en kerkelijke acti-
viteiten na 1 juni op tijd klaar te hebben. Meer over richtlijnen rondom het coronavi-
rus hier. 
 

Twee zaken nog tot slot. Zoals de minister-president woensdag 6 mei aangaf: de ver-
ruiming van de maatregelen is een voornemen en afhankelijk van ontwikkelingen rond 
het virus. Als die niet bevredigend zijn, kan een ander besluit genomen worden. Als 
laatste: wat tot op dit moment gold, geldt ook vanaf 1 juni en daarna vanaf 1 juli: zoek 
de grenzen van de mogelijkheden niet op. Handel met wijsheid. 
  
In de loop van de volgende week volgen twee protocollen. Voor nu wensen wij u allen 
Gods zegen toe. 
  
Namens het breed moderamen, 
  
Ds Peter Verhoeff, classispredikant voor Noord-Holland  

 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

