
Factsheet Kerk en corona: wat te doen? 
CIO 28 februari 2020, Factsheet om gesprek te voeren in de lokale kerkelijke gemeenschap. Uw 
landelijke kerkgenootschap kan u helpen met voorschriften gericht op de eigen traditie. Deze kaart is 
bedoeld om u op lokaal niveau te helpen bij het bespreekbaar maken van belangrijke 
organisatorische zaken met betrekking tot het gezondheidsrisico dat het Corona-virus oplevert. 

 

Beleg aandacht voor gezondheid organisatorisch

• Wie is er binnen de kerkgemeenschap aanspreekbaar of neemt initiatief?
• Maak keuzes over activiteiten: huisbezoeken, groepsbijeenkomsten, kinderopvang. 

In beginsel is er vooralsnog geen reden om deze niet door te laten gaan. 
Extra hygiënemaatregelen zouden voldoende zijn om verspreiding van het virus te 
voorkomen. 

Maak een risico-inventarisatie van de kerkelijke gebruiken en kies hierin bewust

• Hoe is de binnenkomst georganiseerd: een welkomstscomité kan beter geen handen 
schudden. 

• Staat er normaal gesproken gewijd water: advies: beter nu weghalen.  
Een maatregel ter preventie van verspreiding van het virus is om bij binnenkomst 
desinfecterende gel aan te bieden.

• Bij vieringen: Maak een keuze ten aanzien van bepaalde contacten in de viering. 
• Bij het avondmaal/ de eucharistie kunt u denken aan het niet drinken uit dezelfde beker, 

maar bijvoorbeeld gebruik te maken van kleine bekertjes. 
(Het met een doek schoonvegen van de beker, nadat iemand eruit gedronken heeft, 
biedt geen bescherming tegen de overdracht van virussen)

• Het brood wordt het best door zo weinig mogelijk mensen aangeraakt (gebroken). 
Bij het uitreiken van het brood verdiend de hand de voorkeur boven het uitreiken op de 
tong

• De vredeswens zou u kunnen doen in een andere vorm dan het schudden van de hand
• De collecte vormgeven op een wijze die contact beperkt.

• Zorg bij huisbezoeken aan zwakke kerkleden extra voor hygienemaatregelen zoals het 
wassen van de handen, het niezen in de elleboog en het houden van enige fysieke afstand.

Contact met relevante partners

• Ben u bewust van de contactgegevens van lokale autoriteiten en huisartsen in de 
omgeving. Bij twijfel over besmetting de arts niet bezoeken, maar bellen. 

• Verdere informatie kunt u vinden op de website van het RIVM  
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden


