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Coronamaatregelen Events for Christ
We krijgen als organisatie, naar aanleiding van de laatste persconferentie, natuurlijk 
veel vragen over ons beleid wat betreft de corona maatregelen tijdens onze 
evenementen.

Allereerst: als organisatie vinden we het belangrijk om te blijven doorgaan met 
het verspreiden van een positieve boodschap. We hebben daarom besloten om 
evenementen te blijven organiseren, juist tijdens deze rare tijd. Wij zijn daarbij bewust 
een evenementenorganisatie die over kerkmuren heen reikt - geen kerkgenootschap. 

Vanaf 25 september aanstaande is het voor ons als evenementenorganisatie, op 
basis van de huidige aangekondigde maatregelen, daarom tijdelijk helaas niet 
mogelijk om u te ontvangen op een evenement zonder coronatoegangsbewijs.

Tenzij anders vermeld - omdat het bijvoorbeeld gaat om een kerkdienst zonder 
toegang – geldt voorlopig dan ook dat al onze evenementen zoals vermeld op onze 
website een coronatoegangsbewijs vereisen.

Wellicht ten overvloede: we realiseren ons dat er veel meningen en gedachten 
zijn rondom het door de overheid gehanteerde beleid. Als organisatie zijn wij 
echter verplicht ons te houden aan het door de overheid opgelegde beleid bij het 
organiseren van onze evenementen - anders kunnen deze niet plaats vinden op 
het moment. We hopen dan ook op uw begrip dat wij hier niet van af kunnen wijken, 
ongeacht onze (en mogelijk uw) persoonlijke mening in deze.

Coronamaatregelen tijdens de evenementen van Events for Christ

Je wilt een bezoek aan ons brengen. Je bent van harte welkom! Je hebt tijdens 
onze concerten een zitplaats - en 1,5m afstand is niet meer nodig. Je hebt voor je 
bezoek wel een coronatoegangsbewijs nodig. Dit bewijs maak je met een negatieve 
testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat je hersteld bent van corona. 

Op de volgende pagina lees je hoe je een coronatoegangsbewijs kunt maken.
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Hoe maak ik een coronatoegangsbewijs?
1. Koop een ticket voor één van onze evenementen via www.eventsforchrist.nl.
2. Download de CoronaCheck-app of ga naar CoronaCheck.nl
3. Zet 1 van de volgende 3 bewijzen in de CoronaCheck-app:

• Testbewijs (te verkrijgen via coronatest.nl, 24 uur geldig)
• Vaccinatiebewijs
• Herstelbewijs

4. Je neemt je coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app (of geprint op papier 
via de website) mee naar het evenement. Wij scannen bij de ingang de QR- code. 
Neem je legitimatiebewijs mee. Je gegevens worden vergeleken met de gegevens 
in het coronatoegangsbewijs. Tot slot laat je ook je ticket/toegangskaartje zien.

Veelgestelde vragen

• Heb ik een coronatoegangsbewijs nodig voor iedereen uit mijn boeking?
Ja elke individu dat onze evenementen bezoekt, heeft tot nader order, een 
coronatoegangsbewijs nodig.

• Heb ik ook een coronatoegangsbewijs nodig voor mijn kinderen?
Kinderen tot en met 12 jaar zijn uitgezonderd - die hebben geen bewijs nodig.

• Ik heb geen smartphone, hoe kom ik aan een coronatoegangsbewijs?
Ga naar coronacheck.nl/print en je kunt een papieren bewijs printen.

• Is een zelftest (sneltest die je zelf thuis afneemt) ook geldig?
Nee alleen een testbewijs geüpload in de CoronaCheck-app verkregen door een 
afspraak via coronatest.nl is geldig.

• Mag ik zelf een zitplaats kiezen?
Dit hangt af van het aantal verkochte kaarten - je wordt hiervan op de hoogte gebracht 
in de week van het evenement. Is er meer dan 75% van de kaarten verkocht? Dan 
dien je een vaste zitplaats te hebben - deze word je gewezen door onze vrijwilligers. 
Houdt je daarna alsjeblieft aan deze plek.

https://www.eventsforchrist.nl
mailto:coronatest.nl?subject=
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• Ik - en de andere bezoekers zijn dus beschermd! Zijn de artiesten, crew en 
vrijwilligers ook gevaccineerd?

Net zoals we dat van u niet verplichten, verplichten wij het ook niet van onze 
medewerkers om gevaccineerd te zijn. Wel vragen we alle medewerkers (voor, op, 
rond en achter het podium - overal dus) om een vaccinatiebewijs te overleggen óf een 
test te doen. Zodat voor iedereen hetzelfde beleid geldt.

Meer informatie

• Uitgebreide informatie hoe een coronatoegangsbewijs kan worden gemaakt 
met een test-, vaccinatie- of herstelbewijs staat op rijksoverheid.nl/coronabewijs-
evenementen

• Informatie over de CoronaCheck-app of CoronaCheck Scanner-app staat op 
www.coronacheck.nl of neem contact op met de CoronaCheck helpdesk: 0800-
1421 (gratis, maandag t/m zondag, 08.00 – 20.00 uur). Of stuur een e-mail naar: 
helpdesk@coronacheck.nl

Nog andere vragen? Stuur een e-mail naar 
support@eventsforchrist.nl

http://rijksoverheid.nl/coronabewijs-evenementen
http://rijksoverheid.nl/coronabewijs-evenementen
mailto:www.coronacheck.nl?subject=
mailto:helpdesk%40coronacheck.nl?subject=Vraag%20coronacheck
mailto:support%40eventsforchrist.nl?subject=Vraag%20RE%20coronamaatregelen



