Adviezen voor het kerkelijk leven in tijden van Corona
(en andere besmettelijke ziekten)
Belangrijk: Er is geen reden voor paniek. Wij zijn als kerk duidelijk hierin: dat wij de zorgen
van de mensen serieus nemen, maar niet eraan meedoen onrust te zaaien. Uiteindelijk is het
ook een vraag van ons geloof: of wij rustig en bezonnen omgaan met deze nieuwe situatie.

Maatregelen
Wie neemt het initiatief?
1. Bij alle activiteiten binnen de gemeente moet de Oudstenraad besluiten of bepaalde
activiteiten plaatsvinden of niet. Daarbij wordt aangeraden om de adviezen van de
overheid in acht te nemen (zie de link onderaan dit document). Per 2 maart 2020
staat op de website van het RIVM: Er is op dit moment geen reden om evenementen
te vermijden of af te gelasten.
2. Bij alle landelijke activiteiten gaat het Provinciaal Bestuur na of een evenement kan
doorgaan of afgelast c.q. uitgesteld moet worden, in overleg met de voorzitter van de
Centrale Raad en de organiserende personen. Daarbij houden we rekening met de
adviezen van de overheid.

Het kerkelijk leven in de gemeente – waarop is te letten?
1. Het schudden van handen en geven van een brasa door de zaaldienst, de
Oudstenraad of de voorganger zou op dit moment beter achterwege gelaten moeten
worden.
2. Zorg ervoor dat in de toiletten de houders van zeep en papieren doekjes bijtijds
aangevuld worden en moedig mensen aan om regelmatig en grondig handen te
wassen. Desinfecterende middelen zijn niet nodig.
3. In de meeste gemeenten in de EBGN worden bij avondmaalsvieringen kleine bekers
gebruikt. Daardoor is de kans van besmetting nihil.
4. De dubbele handdruk in de avondmaalsviering kan momenteel beter achterwege
gelaten worden en door een bewuste buiging naar de buurman en/of buurvrouw
vervangen worden.
5. Zorg bij huisbezoeken aan kwetsbare kerkleden voor extra hygiënemaatregelen,
zoals het wassen van de handen, het niezen in de elleboog en het houden van enige
fysieke afstand.

Contact met relevante partners
1. Wees bewust van de contactgegevens van lokale autoriteiten en huisartsen in de
omgeving. Bij twijfel over besmetting de arts niet bezoeken, maar bellen.
2. Verdere informatie kunt u vinden op de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

