
VOORLOPIG BELEID INRICHTING EN UITZENDING KERKDIENSTEN. 

Zoals u bekend zal zijn hee1 de overheid toestemming gegeven om vanaf 1 juni 2020 de kerkdiensten 
weer “voorzich>g” open te stellen voor gemeenteleden. Er blijven echter grote beperkingen.  
We delen u mede dat het protocol d.d. 13 mei (met nog een nuancering van 3 juni) van de PKN ons 
de volgende maatregelen/beperkingen hee1 aangereikt: 
A. Vanaf 1 juni 2020 mogen maximaal 30 gemeenteleden de kerkdiensten weer fysiek bijwonen. De 

maand juni geldt als overgangsperiode tot 1 juli 2020. Vanaf deze datum geldt een maximum van 
100 gemeenteleden. Deze aantallen zijn exclusief de predikant en zijn gezinsleden, de noodzake-
lijke ambtsdragers, koster, organist en degene die zorgdraagt voor de digitale verbinding.  

B. Plaatselijk zal moeten worden beoordeeld of dit maximum aantal ook daadwerkelijk kan worden 
gerealiseerd. Dit is uiteraard aTankelijk van de grooUe van het kerkgebouw en de mogelijkheden 
om de nodige afstand van elkaar te kunnen houden. 

C. Gemeentezang moet worden vermeden omdat vermoed wordt dat dit een grote bron is van be-
smeXngsgevaar. Dit wordt nu wetenschappelijk onderzocht. 

D. De deelname beperkt zich tot één dienst in de morgenuren en één dienst in de middag-/avond-
uren. Er mogen dus geen gemeenteleden worden toegelaten in beide morgendiensten en mid-
dag-/avonddiensten 

E. Tussen beide morgen- en middag-/avonddiensten dient het kerkgebouw voldoende te worden 
geven>leerd en schoongemaakt.  

F. Vandaag (5-6-2020) werd meegedeeld dat er weer mogelijkheden zijn om doopdiensten, beves>-
ging van huwelijken en ambtsdragers te houden, waarbij voor de doopdiensten geldt dat hier de 
afstand van 1,5 meter kan worden losgelaten. 

Hoewel we betreuren dat de gemeente niet voluit fysiek aanwezig kan en mag zijn >jdens de kerk-
diensten en gemeentezang moet worden vermeden, hee1 onze zorg en verantwoordelijkheid voor de 
gezondheid van ons allen de eerste en hoogste prioriteit. Daarnaast zijn we blij dat er weer doop-
diensten mogen worden gehouden. De ontwikkelingen rond het verloop en verspreiding van het co-
ronacrisis leiden dus steeds tot wijzigingen, die wij nauwleUend volgen.  
De beide wijkkerkenraden hebben in overleg met het college van kerkrentmeesters en rekening hou-
dend met het hierboven genoemde, een aantal met elkaar samenhangende besluiten genomen. Af-
hankelijk van de ontwikkelingen in de komende periode zullen deze besluiten worden geëvalueerd en 
zonodig worden herzien.   
1. Aantal aanwezigen per dienst vanaf zondag 7 juni 2020. 

• Vanaf 7 juni 2020 con>nueren we voorlopig de huidige situa>e. Dus vanaf thuis meeluisteren 
via internet. In de maand juni vinden door wijk 1 twee doopdiensten plaats en wel op 14 en 
28 juni. Twee doopdiensten dus om zorgvuldig te kunnen handelen. Tijdens deze diensten 
worden een beperkt aantal gasten/familieleden van de doopouders uitgenodigd.  Er wordt 
ook gestart met het testen van een aan te schaffen systeem voor digitale inschrijving bij alle 
vooraf aangemelde aanwezigen. Vanaf zondag 5 juli 2020 vindt defini>ef digitale inschrijving 
plaats. (zie ook punt 4). 

• Er worden 4 kerkenraadsleden ingeroosterd per dienst. De gezinsleden van de predikant zijn 
eveneens welkom. 

• Helaas is het niet mogelijk om vakan>egasten en niet leden/gasten te ontvangen >jdens de 
dienst. Hiervoor wordt beperkt uitzondering gemaakt bij de doopdiensten. 

2. Aantal aanwezigen per dienst vanaf zondag 5 juli 2020. 
• Vanaf 5 juli wordt het aantal aanwezige gemeenteleden verhoogd tot max. 50. Als het goed 

gaat bekijken we o.b.v. een evalua>e en nieuwe maatregelen de mogelijkheid om dit uit te 
breiden.  

• Aanwezigheid vindt plaats door middel van digitale inschrijving (zie punt 4). De test in de 
maand juni helpt ons om vanaf 5 juli goed voorbereid een grotere groep gemeenteleden in 
de kerk te kunnen ontvangen. 

• Er worden 4 kerkenraadsleden ingeroosterd per dienst. 



• Helaas is het niet mogelijk om vakan>egasten en niet leden/gasten te ontvangen >jdens de 
dienst. Hiervoor wordt beperkt uitzondering gemaakt bij de doopdiensten. 

3. Diensten na elkaar. 

• We behouden het aantal diensten, t.w. 4 diensten per zondag. Voor elke wijk 2 diensten. 

• De 1e en 3e dienst blijven virtueel met max. 10 personen. Dit is dus een voortzeXng van de 
huidige situa>e. Ook >jdens deze diensten geldt m.b.t. de gemeentezang het vermelde onder 
punt 5.  

• De >jdsduur van een dienst is max. 5 kwar>er, zodat er ruim voldoende >jd is voor het ven>-
leren en het schoonmaken van de kerk. 

• De mogelijkheid om kinderoppas te organiseren hee1 aandacht. Verwach>ng is dat dit op 
termijn (na de zomer) weer mogelijk is. 

• De 2e en 4e dienst (dus met gemeenteleden) worden uiteraard óók uitgezonden via de ‘li-
vestream’ op YouTube. 

4. Wijze van uitnodigen/inschrijven. 

Een commissie is gevormd om de digitale inschrijvingen verder uit te werken. U wordt hierover 
later geïnformeerd.  Voor nu delen wij u het volgende mede. 

• De risicogroep (70 jaar en ouder en gemeenteleden met gezondheidsklachten) wordt op 
grond van de richtlijnen van het RIVM geadviseerd: ‘Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd 
drukte’. We kunnen en willen het deze gemeenteleden niet verbieden om zich in te schrijven, 
maar raden dit wel sterk af ondanks het besef dat de lee1ijdsgrens van 70 jaar ook rela>ef is. 
Deze worden door de wijkouderlingen gebeld, waarbij het advies wordt besproken. 

• Men kan zich aanmelden voor het bezoeken van kerkdiensten via digitale inschrijving, waarbij 
de voorkeur voor wijk en >jds>p aangegeven kan worden. Hoe wordt dus nog nader bekend-
gemaakt. 

• Na digitale inschrijving zal er een e-mailbericht worden gestuurd op welke datum en >jds>p 
de betreffende gemeenteleden de dienst kunnen bijwonen. Opnieuw inschrijven is weer mo-
gelijk wanneer iedereen aan de beurt is geweest. Ook hierover vindt nadere berichtgeving 
plaats. 

• Mocht na de beves>ging van de inschrijving blijken dat gemeenteleden toch besluiten de 
kerkdienst niet bij te wonen, dan geldt dat gewacht moet worden tot een volgende mogelijk-
heid. 

• Voorafgaand aan de dienst wordt gecontroleerd of men zich daadwerkelijk hee1 ingeschre-
ven. Degenen die niet zijn ingeschreven kunnen de dienst helaas niet bijwonen. 

5. Gemeentezang. 

• Hoewel geadviseerd werd zang te vermijden, con>nueren we in de maand juni de huidige 
situa>e m.b.t. de gemeentezang. Dit zal worden geëvalueerd zodra de uitkomsten van het 
wetenschappelijk onderzoek m.b.t. het besmeXngsgevaar bij gemeentezang van het ministe-
rie van VWS bekend is. We verwachten de uitkomst hiervan medio juni 2020. We denken op 
dit moment intensief na over mogelijke betere en aanvullende alterna>even. De uitkomsten 
van genoemd onderzoek zal rich>nggevend zijn. 

• Gedurende deze coronamaatregelen zal de liturgie worden aangepast met als doel het inkor-
ten van de dienst (mede n.a.v. reac>es vanuit de gemeente) en het inperken van het risico. Er 



moet immers voldoende >jd beschikbaar zijn tussen de twee achtereenvolgende diensten 
voor ven>la>e enz. Daarom reduceren we ook het aantal zangmomenten per dienst en wor-
den er ook minder verzen opgegeven.  

6. Collectes. 

Collecteren middels de collectezak is volgens het protocol nog niet toegestaan. De huidige wijze 
(digitaal) van collecteren wordt voortgezet.  

7. Doop. 

Zoals vermeld zijn doopdiensten weer toegestaan, waarbij de regels en de hygiëne maximaal in 
acht genomen wordt. Tijdens het doopgesprek zal besproken worden hoeveel gasten er maxi-
maal van buiten de gemeente aanwezig mogen zijn. Zoals gezegd start wijk 1 hiermee in juni 
2020. Wijk 2 zeer waarschijnlijk in juli 2020. 

8. Viering Heilig Avondmaal. 

Helaas is dit onder de huidige omstandigheden niet mogelijk. 

9. TensloXe.  

• De bovenstaande besluiten zijn genomen met inachtneming van de huidige adviezen en re-
gelgeving. Zodra deze wijzigen zal opnieuw overleg plaatsvinden tussen de wijkkerkenraden 
en het college van kerkrentmeesters. 

• We beseffen dat de impact van deze regels groot is en er veel van u en de gezinnen wordt 
gevraagd in deze periode. Schroomt u niet om wanneer u hieraan behoe1e hee1 contact op 
te nemen met uw wijkouderling of met het team ‘luisterend oor’.  

• Rest ons u allen, ondanks deze coronacrisis, Gods zegen toe te wensen en de ervaring dat Zijn 
Heilige Geest troost in deze voor velen moeilijk >jd. 

Woudenberg, 5 juni 2020. 

Algemene kerkenraad en college van kerkrentmeesters.


