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Aan de besturen van gebedshuizen in de Veiligheidsregio 
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 Datum            2 oktober 2020 

Onderwerp   Landelijke corona-regels en 

maximum aantal personen binnen  

 

 

Geachte bestuurders, 

 

Afgelopen dinsdag zijn er nieuwe landelijke regels gekomen om het coranavirus tegen te gaan. 

Het aantal besmettingen in Amsterdam is erg hoog en het aantal ziekenhuisopnames met corona 

patiënten verdubbelt de laatste weken. De bedoeling is om sociale contacten tussen mensen in elk 

geval de komende drie weken te beperken zodat het virus minder kans krijgt om mensen te 

besmetten. Een belangrijke regel is om samenkomsten in gebouwen te beperken tot maximaal 30 

personen. Dit maximum is per binnenruimte, als daar tenminste genoeg ruimte is om anderhalve 

meter uit elkaar te zitten. 

 

Waarschijnlijk hebt u al gehoord dat er voor gebedshuizen, zoals kerken, moskeeën, synagogen en 

tempels  een uitzondering wordt gemaakt. Zij kunnen niet verplicht worden om deze regels te 

volgen. Dit is vanwege de vrijheid van godsdienst die in de Grondwet staat. Niemand wil aan deze 

vrijheid komen, want de Grondwet is de basis van onze rechtstaat.  

 

Tegelijkertijd is het nu echt noodzakelijk om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, 

en bij grote gezelschappen is het risico groot. Daarom doe ik vanwege onze gezondheid een 

beroep op u en alle gebedshuizen in Amsterdam om optimaal mee te helpen in de strijd tegen het 

virus.  

 

Mijn dringende advies is om de groepsgrootte in de gebedshuizen weer te beperken tot maximaal 

30 personen per ruimte. Daarbij moeten mensen aldoor anderhalve meter afstand houden en 

tijdens de dienst zitten. Ik besef me dat dit opnieuw pijnlijke en ingewikkelde beslissingen met zich 

meebrengt, maar op die manier beschermt u uw eigen bezoekers en helpt u de verdere 

verspreiding te beperken. Want de bezoekers van gebedshuizen komen ook weer op vele andere 

plekken, in de supermarkt, in verpleeghuizen of bij andere mensen thuis. 

 

Verder sluit ik graag aan bij het dringende advies van de regering om binnen mondkapjes te 

dragen. Dat advies geldt ook voor de gebedshuizen.  

  



 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij 

de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het is wenselijk tevens een 

afschrift van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet u sturen naar: de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, 

Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam. 
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Tot slot stuur ik u het protocol van de GGD met regels en adviezen voor de hygiëne in het 

gebedshuis. Daarbij  voeg ik een poster  waarmee u uw bezoekers kunt informeren dat er in het 

gebedshuis een draagplicht voor mondkapjes geldt. Die poster is ook te downloaden via 

amsterdam.nl/mondkapje, waar u ook terecht kunt voor meer informatie of vragen.  

 

Ik hoop van harte dat u allen gezond blijft en ik reken op uw inzet.  

 

Hoogachtend,        

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio,     

 
Femke Halsema 

 


