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1. Inleiding: 
Na het bekend worden van de Corona-maatregelen, intelligente lockdown, heeft het 
Moderamen besloten wekelijks online bij elkaar gekomen om afspraken te maken naar 
aanleiding van de wisselende omstandigheden. 
 
Het Moderamen heeft de afgelopen tijd de volgende besluiten genomen: 

- Er is besloten om alle activiteiten in de Meenthoek te annuleren; 
- Er is besloten om geen gewone kerkdiensten meer te houden; 
- Vervolgens is besloten om een nieuwe camera te installeren en online kerkdiensten 

te gaan houden, met max. 10 a 15 personen, voornamelijk zangers, in de kerk. 
- Ook is besloten de kerk op woensdag- en zaterdag morgen open te stellen voor 

mensen die even in de kerk willen zijn. Ook hier is het maximaal aantal bezoekers op 
10 gesteld. 

 
Inmiddels komen er meer verzoeken en worden de maatregelen versoepeld. 
Er dienen richtlijnen te zijn voor het gebruik van de kerk, de consistorie en de Meenthoek 
naar aanleiding van de Corona maatregelen. 
 
Hieronder zijn de richtlijnen naar aanleiding van de Corona maatregelen beschreven zoals 
die opgesteld en vastgesteld zijn voor de PKN-Odijk. 
Deze richtlijnen gelden voor Het Witte Kerkje, de consistorie en de Meenthoek. 
 
Deze versie van de richtlijnen gelden vanaf 08 oktober ‘20. 
Als de Corona-maatregelen wijzigen zullen deze richtlijnen daarop worden aangepast. 
 
 

  



2. Uitgangspunten: 
- Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en aan de maatregelen zoals die door het 

kabinet zijn vastgesteld. 
- Wij houden ons aan de verordening(en) van de veiligheidsregio Utrecht. 
- Mensen met (corona gerelateerde) klachten moeten thuis blijven en mogen dus niet naar 

de kerk of Meenthoek komen. 
- Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten, mits 

men 1,5 m uit elkaar zit. 
Vanaf 1 juli kunnen er meer mensen bij de “online diensten” zijn. Zie hiervoor verder 6. 
Diensten en 7. Trouw- en rouwdiensten. 

- Er wordt dringend geadviseerd om in oktober maximaal max. 30 mensen, exclusief 
medewerkers, samen te laten komen tijdens de eredienst. 

- De PKN-Nederland raadt gemeentezang vooralsnog af, omdat het een bron van 
besmetting lijkt te zijn. 

- Wij hanteren de 1,5 meter afstand als tussenafstand, dus minimaal 1,5 meter tussen de 
stoelen! 

- Mensen uit één gezinseenheid mogen wel direct naast elkaar zitten. 
Hierdoor is het aantal mensen dat in een ruimte mag zijn ook afhankelijk of mensen alleen 
komen of met meerdere mensen uit één gezinseenheid. 

- Het geldende Veiligheids- en calamiteitenplan is verder gewoon van toepassing. 

  



3. Besluiten: 
In de Kerkenraadsvergadering van 18 mei ’20 zijn de volgend besluiten genomen: 
- Er zullen richtlijnen worden opgesteld en vastgesteld voor de kerk, de consistorie en de 

Meenthoek. 
- Zolang wij geen normale open kerkdiensten kunnen houden, zullen wij diensten blijven 

houden met een beperkte groep mensen en zullen wij de diensten met beeld en geluid 
blijven uitzenden. 

- Wij vinden het belangrijk dat er enkele mensen tijdens de dienst aanwezig zijn die zingen. 
Wij zullen geen extra mensen gaan toelaten, als dit ten koste van de zangers gaat. 

- Vergaderingen dienen zo veel mogelijk online plaats te vinden, tenzij… 
- In juni zullen nog geen extra mensen worden uitgenodigd. 

Vanaf 1 juli kunnen extra mensen de diensten bijwonen. 
- Vanaf 1 juni gaan wij weer jeugddiaken inzetten in de dienst. 

In het Moderamen van 27 mei ’20 zijn de volgende besluiten genomen: 
- Wij hanteren de 1,5 meter afstand als tussenafstand, dus minimaal 1,5 meter tussen de 

stoelen! 
- Wij houden het gangpad verbreed, dus op ca. 2,20 m breedte. 

Aan een zijde van het gangpad staan rijen van 5 stoelen, die gekoppeld worden middels de 
koppelplanken en aan de andere zijde van het gangpad staan rijen van 3 stoelen, die niet 
gekoppeld zijn. 
 

In het Moderamen van 6 oktober  zijn de volgende besluiten genomen: 
- Wij scherpen de maatregelen in lijn met de landelijke richtlijnen aan: 

- De koster en geluidsman moeten voor en na de dienst een mondkapje dragen; 
- Er wordt meer ruimte voor en achter de zangers gecreëerd; 
- Wij blijven zowel de kerkzaal als de Consistorie gebruiken. 
 

 
 

  



4. Predikant aangemerkt als contactberoep: 
Bij bepaalde liturgische handelingen is het (nagenoeg) onmogelijk om de anderhalve meter 
in acht te nemen. Om deze reden merken wij de predikant en voorgangers van het Witte 
Kerkje Odijk aan als contactberoep om de volgende liturgische handelingen te mogen 
uitvoeren: 
- dopen; 
- bevestiging van ambtsdragers; 
- huwelijks (in)zegening en zegening jongeren bij overstapdienst; 
- ziekenzalving; 
- handopleggingen bij bijvoorbeeld intrede. 
 
Hierbij beroepen wij ons op artikel 2.2 lid 2c van de noodverordening die vanaf 1 juni van 
kracht is. Dit artikel stelt dat bij de uitoefening van contactberoepen het in acht nemen van 
de veilige afstand van anderhalve meter niet van toepassing is.  
Dit betekent dat bij deze - en uitsluitende bij deze! - liturgische handelingen de anderhalve 
meter tijdens het verrichten van deze handeling niet in acht behoeft te worden genomen. 
Indien de voorganger of gemeentelid de anderhalve meter tijdens de liturgische handeling 
wel willen handhaven, dan zal dit gerespecteerd worden. 
 

 
 

5. Basisregels voor iedereen 
- Was uw handen. 

20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen 
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg 
- Schud geen handen 
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen 
- Blijf zoveel mogelijk thuis. Vermijd drukte.  
- Mensen met corona-gerelateerde klachten mogen de kerk en Meenthoek niet bezoeken. 
- 70-plussers en mensen in de risicogroepen moeten zelf de afweging maken of zij naar de 

kerk of bijeenkomsten komen.  
Wij zullen mensen uit de risicogroepen die een taak (Organist, ouderling, e.d.) hebben en 
ingeroosterd staan vragen of er een vervanger geregeld moet worden of geruild kan 
worden of dat zij hun taak willen uitvoeren.   
 

 

  



6. Algemene maatregelen 
- Bij de ingang van de Meenthoek en bij de ingang van de Kerk staat een tafeltje met 

ontsmettingsmiddel om handen te ontsmetten. 
- Gebruik toiletten zo min mogelijk! Vraag mensen om vooraf of na-afloop thuis naar het 

toilet te gaan. 
- In de toiletten zijn papieren handdoekjes en ontsmettingsmiddel aanwezig. 
- De kerk en Meenthoek worden wekelijks door de vaste schoonmaakgroep 

schoongemaakt, waarbij m.n. de toiletten en het schoonmaken van deurkrukken extra 
aandacht krijgt. 

- Jan-Willem zal zorgen voor desinfectie middelen. Bestellingen kunnen aan hem worden 
doorgegeven. 

- Voor elke ruimte zal bepaald worden wat de maximale bezettingsgraad is. Dit zal per 
ruimte worden aangegeven. 
 
 
Ruimte: Maximale bezettingsgraad: 
Kerkzaal 19 – 35 
Consistorie 8  –  Bij vergaderingen 

8 tot 25 - Als extra ruimte bij kerkdiensten, 
trouw- en rouwdiensten. 

Keuken 2 
Grote zaal 12 
Kleine zaal (Achter) 3 
Oppasruimte 3 
Keukentje 1 
Archief  / Jeugdhonk 2 
 
 

 

  



7. Diensten 
- Zolang de Corona maatregelen gelden en niet iedereen ‘normaal’ naar de kerk kan, 

worden de dienst live uitgezonden met beeld en geluid, zodat mensen thuis de diensten 
kunnen volgen en/of later kunnen terug kijken. 

- Vanaf 1 juni mogen er max 30 mensen in de kerkzaal aanwezig zijn tijdens een kerkdienst. 
Dit geldt ook voor trouw- en rouwdiensten. 
Zie voor de indeling en bepaling maximaal aantal zitplaatsen bijlage 1. 
Bezoekers dienen via de kerkdeuren naar binnen en naar buiten te gaan. 

- Bij kerkdiensten en trouw- en rouwdiensten zal de consistorie worden ingericht als extra 
ruimte om de dienst te kunnen volgen. 
Zie voor de indeling en bepaling maximaal aantal zitplaatsen bijlage 2. 
Bezoekers dienen via de Meenthoek naar binnen en naar buiten te gaan. 

- Tussen kerkgangers dient minimaal 1,5 m afstand gewaarborgd te worden.  
Huisgenoten  mogen wel bij elkaar zitten. 

- Voor iedere kerkganger dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Dit wordt duidelijk 
aangegeven middels bordjes. (Zie voor bepaling maximaal aantal zitplaatsen bijlage 1 en 
2) 

- Zorg ervoor dat het aantal toegestane aanwezigen niet wordt overschreden. Het werken 
met een reserveringssysteem is verplicht. 

- Mensen die een dienst fysiek willen bijwonen kunnen hiervoor een mail sturen naar: 
info@pknodijk.nl of bellen met Peter Baas. Enkele dagen voor een dienst krijgen mensen 
per mail of telefonisch te horen dat zij de dienst fysiek kunnen bijwonen, tenzij zij corona-
gerelateerde klachten hebben. 

- Geeft bij de uitnodigingen duidelijk aan dat: 
- Mensen met corona-gerelateerde klachten dienen thuis te blijven! 
- Ga vooraf of na-afloop thuis naar het toilet! 
- Neem een eigen liedboek mee! 
- Wacht voor de ingang van de kerk,op gepaste afstand van elkaar,  tot de koster je 
  ophaalt en je een plaats aanwijst. 
- Desinfecteer bij binnenkomst je handen. 
- Er mag alleen zachtjes worden meegezongen. 
- Geef aan of mensen in de kerkzaal of in de consistorie zitten. 
  Mensen die in de kerkzaal zitten dienen via de kerkdeuren naar binnen en naar buiten te  
gaan. 
Mensen die in de consistorie zitten dienen via de Meenthoek naar binnen en naar buiten  
te gaan. 

- Er wordt in de dienst niet gecollecteerd. Mensen kunnen online geld over maken. 
- Mensen wordt gevraagd om zoveel mogelijk hun eigen liedboek mee te nemen en te 

gebruiken. 
- Tijdens diensten in de kerk dient de kerkdeur open te zijn, zodat kerkgangers zoveel 

mogelijk via de kerkdeur de kerkzaal in en uit kunnen. Ook de grote deuren in het halletje 
dienen open te zijn. 
Alleen de ouderling en predikant maken gebruik van de deur tussen de Consistorie en de 
Kerkzaal. 

- Kleine zijraampjes dienen zoveel mogelijk opengezet te worden in verband met de 
ventilatie. 



- Bezoekers wordt gevraagd om buiten, op gepaste afstand van elkaar, te wachten tot de 
koster de bezoeker meeneemt en een plaats aanwijst. 

- Na de dienst is er geen koffie / thee drinken. 
 

- Coördinator: 
Er dient voor iedere viering één coördinator te worden aangesteld die toeziet op de 
maatregelen die getroffen zijn en aangeeft waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. 
Deze taak wordt bij de kosters gelegd. 
 
Let op: Deze coördinator dient bij de ingang van de kerk te staan om mensen te 
begroeten en te vragen naar de gezondheid. Mensen met corona-gerelateerde klachten 
mogen de kerk niet bezoeken. 
 
Voor de koster zullen plastic handschoentjes en mondkapjes beschikbaar zijn, die hij/zij 
voor en na de dienst kan dragen bij het klaarzetten van spullen en opendoen van deuren. 
 

- Zingen: 
De PKN-Nederland raadt gemeentezang vooralsnog af, omdat het een bron van 
besmetting lijkt te zijn. 
Wij vinden dat enkele zangers een grote toegevoegde waarde hebben bij de online 
diensten. 
Wij gaan uit van 5 zangers die op voldoende afstand van elkaar zitten en die voorin de 
kerk zitten. Voor en achter de zangers zal extra ruimte worden gecreëerd. (Zie bijlage 1) 
Andere aanwezigen mogen zachtjes meezingen. 
Geen zangers op de galerij! 
 
Gezondheidscheck: 
Bij de zangers die zingen wordt iedere keer een gezondheidscheck uitgevoerd. Dit betekent 
dat de volgende zaken worden gecheckt: 
 Afgelopen 2 weken ziekteverschijnselen? 
 Afgelopen 2 weken contact of nabijheid met iemand die met COVID-19 is besmet? 
 Temperatuurmeting (met infrarood op voorhoofd) 

 
Hiervoor zullen formulieren in de dienst aanwezig zijn, die iedere zanger moet invullen 
en ondertekenen. Deze worden maximaal 2 maanden bewaard (tbv contactonderzoek bij 
eventuele uitbraak) en daarna vernietigd. 

 
- Avondmaal: 

Avondmaal kan gevierd worden met aangepaste maatregelen: 
- De diaken zet voor de dienst per rij een bord klaar met kleine bekertjes wijn/druivensap 
  en stukjes brood; 
- De diaken draagt bij het klaarmaken en klaarzetten een mondkapje; 
- Er wordt niet gelopen tijdens het avondmaal. 
 

  



- Dopen: 
Indien er een doopverzoek komt, zal met de doopouders worden overlegd of en hoe hier 
invulling aan gegeven kan worden. 
Uitgangspunt is en blijft dat wij dopen in de gemeente. 
Indien ouders of voorganger dat willen kan er gedoopt worden met een dooplepel. 

 

  



8. Trouw- en rouwdiensten: 
- Bij trouw- en rouwdiensten gelden in principe dezelfde richtlijnen als bij gewone 

diensten! 
- Bij trouw- en rouwdiensten kunnen meer mensen in de kerk worden toegelaten, indien er 

NIET gezongen wordt. Zie indeling Trouw- en rouwdiensten, bijlage 3. 
- Bij trouw- en rouwdiensten zou op verzoek van de familie of het bruidspaar de consistorie 

als extra ruimte kunnen worden ingericht om de dienst “bij te wonen”. 
Hiervoor dienen de tafels dan zoveel mogelijk verwijderd te worden. 
In dat geval kunnen er maximaal 24 personen in de consistorie de dienst volgen. 
Zie voor de indeling van de consistorie bijlage 2. 

- Indien de consistorie gebruikt wordt dient er een 2de koster / beheerder aanwezig te zijn, 
om mensen hun plaatsen te wijzen. 

- Bij trouwdiensten kan er op verzoek van het bruidspaar besloten worden om wel te 
collecteren, waarbij alleen bij de uitgang gecollecteerd mag worden. 
Degene die het geld telt en wegbrengt dient hygiënemaatregelen te treffen, zoals het 
dragen van plastic handschoenen. 

- Bij trouw- en rouwdiensten dient vooraf met de familie en/of bruidspaar goed afgestemd 
te worden over hoeveel mensen er naar de dienst komen. 
Hierbij mogen de uitgangspunten niet worden overschreden! 
Aan het bruidspaar en/of familie vragen wij een gastenlijst op te stellen en hun gasten een 
plaats toe te wijzen  op de door ons beschikbaar gestelde plattegrond  van kerkzaal en 
consistorie conform de door ons opgestelde regels.  
Drie dagen voor de trouwdienst en 2 dagen voor de rouwdienst dienen de gastenlijst en 
plattegronden te zijn aangeleverd. 
De indeling wordt door de beheerder of Joop van der Velden gecontroleerd. 
de indeling gaat vervolgens naar de koster / beheerder die bij de trouw- of rouwdienst 
dienst aanwezig is. 

- Uitgangspunt is dat de Meenthoek niet wordt gebruikt voor condoleren of feliciteren. 
Indien de familie of het bruidspaar dat wel wil, dient hierover vooraf overlegd te worden 
met het Moderamen. 

- Bij een trouwdienst zal het bruidspaar via de consistorie de kerk binnen komen en 
verlaten. 

- Bij een uitvaartdienst moet vooraf worden besproken wanneer en hoe de overledene de 
kerk in en de kerk wordt uitgebracht. 

- Uitgangspunt is dat er bij trouw- en rouwdiensten niet wordt gezongen. 
Indien men wel enkele zangers wil, dient de indeling voor Kerkdiensten aangehouden te 
worden. (Zie bijlage 1).  
 

 

  



9. Vergaderingen / bijeenkomsten 
- Vergaderingen / bijeenkomsten dienen zoveel mogelijk online vanuit huis gedaan te 

worden. 
- In die gevallen dat het fysiek bij elkaar komen belangrijk is dient het Moderamen 

toestemming te geven om in de Meenthoek bij elkaar te komen. Zonder deze 
toestemming is het niet toegestaan om vergaderingen of activiteiten in de Meenthoek / 
kerk te houden. 

- Na toestemming zijn vergaderingen en activiteiten in de Meenthoek of kerk mogelijk. 
- Tijdens vergaderingen / bijeenkomsten dienen de deelnemers minimaal 1,5 m uit elkaar 

te zitten. 
- Voor de vergadering / bijeenkomsten dienen de tafels en stoelen door max. 2 personen 

klaar gezet te worden, voordat de deelnemers binnen komen. 
Na afloop worden de tafels en stoelen door max 2 personen eventueel weer teruggezet, 
nadat de deelnemers zijn vertrokken.  

- Bij vergaderingen / bijeenkomsten zal geen koffie / thee worden gezet. Iedereen dient 
zelf eventueel drinken mee te nemen. 

- Geeft bij de uitnodigingen duidelijk aan dat: 
- Mensen met corona-gerelateerde klachten thuis dienen te blijven! 
- Mensen eigen drinken mee moeten nemen. 
- Vraag om vooraf of na-afloop thuis naar het toilet te gaan. 
- Houd 1,5 m afstand van elkaar. 
 
 

10. Open kerk 
- Op woensdag-morgen is de kerk open voor mensen die even in de kerk willen zijn. 
- Elke open kerk is er een vrijwilliger 
- Hiervoor is een maximum van 10 personen tegelijkertijd in de kerk afgesproken. 

Indien er meer mensen komen, vraagt de vrijwilliger om buiten te wachten. 
- Voor de vrijwilligers is een aparte instructie opgesteld. Hierin staan ook de afspraken 

t.a.v. Corona-maatregelen.  



Bijlage 1: Indeling kerkzaal: Kerkdiensten 

 



 

 

  



Bijlage 2: Indeling consistorie 

  



Bijlage 3: Indeling kerkzaal: Trouw- en rouwdiensten 

 



 

 


