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Dossier COVID-19 

Invoering Coronatoegangsbewijs 

Met ingang van 25 september 2021 zijn de Covid-19 maatregelen in Nederland versoepeld. Voor de 

kerk betekent dit vooral dat de verplichting omtrent het 1,5 meter afstand gedurende de diensten 

komt te vervallen. Wel is het coronatoegangsbewijs ingevoerd. Dit betreft een verplichting van het 

laten zien van een coronapas en is verplicht bij de volgende plekken: 

• Horeca binnen (eet- en drinkgelegenheden). Behalve bij afhalen;  

• Casino’s; 

• Evenementen, zoals festivals, feesten en optredens. 

• Zakelijke evenementen, zoals een beurs. 

• Publiek bij een professionele sportwedstrijd; 

• Bij culturele plekken zoals bioscoop, theater en concertzalen.  

Deze verplichting geldt dus niet voor kerkdiensten. Let wel: de lokale gemeente waar uw kerk zich in 

bevindt, of de eigenaar van het gebouw dat u huurt, kan ter bescherming van de volksgezondheid 

aanvullende regels invoeren. Hiermee zou de beperking van het gebruiken van een 

coronatoegangsbewijs wel kunnen gelden. Het is belangrijk om de lokale regelgeving hieromtrent bij 

te houden. 

Voor kerken geldt vooralsnog het in acht houden van de basisregels ter voorkoming van de 

verspreiding van het virus, zoals thuisblijven als u klachten heeft, geen handen schudden, goed 

ventileren, en het aanhouden van een vaste zitplaats (niet te veel verplaatsen tijdens de kerkdienst). 

 

 

U kunt ook bijvoorbeeld de helft van het gebouw nog steeds op 1,5 meter afstand inrichten, voor 

gemeenteleden die een kwetsbare gezondheid hebben of liever voorzichtig zijn. De andere helft van 

de zaal kunt u dan normaal inrichten zoals het voor corona was, voor de mensen die zich daar veilig 

genoeg bij voelen. 

De basisregels kunt u op deze website vinden. Indien u nadere vragen heeft afwijkend van deze 

informatie kunt u altijd SKIN benaderen via samany@skinkerken.nl. 

Informatie over het coronavirus 

Op de website van Pharos vindt u informatie over COVID-19 in verschillende talen, zoals Nederlands, 

Arabisch, Chinees, Engels, Farsi, Frans, Papiaments, Pools, Somalisch, Spaans, Tigrinya, Turks. Er 

staat ook meer uitgelegd over het vaccineren tegen COVID-19.  

Financiële steun? 

http://www.skinkerken.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
mailto:samany@skinkerken.nl
https://www.pharos.nl/coronavirus/
https://www.pharos.nl/coronavirus/coronavaccinatie/
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Vanaf maart 2020 heeft de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk het corona noodfonds voor 

internationale en migrantenkerken gestart. Ook in 2021 is dit noodfonds nog actief. 

Het noodfonds wordt beheerd door SOFAK. Waarvoor kunnen kerken geld aanvragen bij SOFAK? 

Centraal staat de vraag: hoe ga je als kerk de komende maanden in contact blijven met je mensen, 

op een corona-proof manier? Belangrijk is om te kijken wat werkt voor uw mensen. Wat zijn hun 

behoeftes, wat willen ze wel, en wat willen of durven ze niet? Het antwoord hierop kan per kerk 

verschillend zijn. 

Voor meer informatie over criteria, werkwijze en aanvraagformulier, zie de website van SOFAK. 

 

http://www.skinkerken.nl/
http://www.steunkerken.nu/
http://www.sofak.nl/
https://sofak.nl/update-corona-noodfonds-oktober-2020/?lang=nl

