
 
 

 
 
Memo 13  
 
Datum: 10 november 2021 
 
Betreft: Aanscherping coronamaatregelen 
 
 
Inleiding: 
Met ingang van 6 november heeft de overheid extra maatregelen ingevoerd om de snelle 
verspreiding van het COVID-19 virus af te remmen. In onze regio stijgen het aantal besmettingen 
hard, en ook binnen onze eigen gemeente zijn inmiddels meerdere gemeenteleden positief getest op 
het virus. Reden voor de kerkenraad om opnieuw de situatie te beoordelen en daaropvolgend een 
besluit te nemen. 
 
Het CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken) heeft inmiddels opnieuw adviezen uitgebracht 
voor kerken. Deze adviezen zijn ook als richtlijn aangehouden voor de eerder genomen maatregelen. 
 
Het advies over een veilige afstand wordt door het CIO aangescherpt naar een dringend advies om 
de 1,5 meter tijdens de kerkdiensten weer in te voeren. Tevens wordt geadviseerd om weer een 
mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen. 
 
Besluit Kerkenraad: 
De adviezen en de maatregelen afgegeven door de overheid en het CIO in acht nemende, hebben wij 
in gebed besloten om de regels tijdens diensten en activiteiten weer aan te scherpen.  
 
Vanaf zondag 14 november geldt het volgende: 

- Per dienst zijn er 100 bezoekers (inclusief kinderen en exclusief medewerkers) welkom;  
- Tijdens verplaatsingen in het kerkgebouw is het dragen van een mondkapje verplicht. 

 
Opmerking: Rekening houdend met de huidige opstelling in de kerkzaal met daarbij voldoende 
afstand tussen de zitplaatsen, kunnen er maximaal 100 bezoekers aanwezig zijn in de kerkzaal. 
 
Aanmelden voor de dienst blijft verplicht. Bij binnenkomst wordt de lijst afgevinkt. 
 
Doordeweekse activiteiten kunnen georganiseerd worden zolang daarbij ook de basis coronaregels in 
acht genomen dienen te worden. 
 
De kerkenraad doet nogmaals een beroep op een ieders verantwoordelijkheid om de basisregels in 
acht te nemen, en belangrijk: bij klachten thuis te blijven. 

Heb respect voor elkaar en geef elkaar de ruimte, ook buiten het kerkgebouw. 

In het geval u zich niet prettig voelt om in de kerk aanwezig te zijn, nodigen wij u uit om de diensten 
thuis via de livestream te volgen.  



 
 

Diensten: 
- Maximaal 100 bezoekers dit is: 

o inclusief kinderen 
o exclusief medewerkers 

- Aanmelden voor zowel de morgen- als de avonddiensten is mogelijk via: 
o Scipio app 
o Email: aanmelden@vegoldebroek.nl 
o Telefonisch op donderdagavond van 20:00 tot 21:00 uur op nummer: 06-83293469 
o De aanmeldingen sluiten op zaterdagavond om 20:00 uur 

- Combo 
o Er mogen zoveel comboleden deelnemen als op de plek van het combo aanwezig 

kunnen zijn waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden 
- Orgel 

o Geen aandachtspunten 
- Blazers  

o mogen meewerken aan de diensten 
 
Opmerking 1: tijdens de diensten worden cameraopnamen gemaakt voor de livestream.  
Opmerking 2: ondanks de zorgvuldigheid van de cameramensen, kan het voorkomen dat u in beeld 
komt. Het is niet mogelijk om maatregelen te treffen dat u onherkenbaar in beeld komt. 
Opmerking 3: Als u aanwezig bent in de dienst, geeft u aan geen bezwaar te hebben dat u mogelijk in 
beeld komt.  
 
Er gelden geen beperkingen voor de crèche en zondagschool. 
 
Voor rouw- en trouwdiensten zijn 100 bezoekers (exclusief medewerkers) welkom.  
 
Bidstond: 
De bidstond vindt plaats in de  kerkzaal en wordt uitgezonden via de kerkradio en livestream. 
Aanmelden voor het bezoeken van de bidstond is niet nodig. 
 
Doordeweekse activiteiten: 
Voor een doordeweekse activiteit maar ook het oefenen van combo’s, enz. dient u minimaal 1 week 
van te voren de ruimte te reserveren bij planning. Planning zal u een ruimte toewijzen waar niet 
vanaf geweken kan worden. (planning@vegoldebroek.nl) 
 
Bij het reserveren van een ruimte in de kerk wordt u gevraagd aan te geven: 

- Naam en telefoonnummer van de aanvrager (de aanvrager is verantwoordelijk voor het 
naleven van de coronamaatregelen door de aanwezigen) 

- Aantal personen dat verwacht wordt 
- Indien de kerkzaal gebruikt wordt (i.v.m. grotere groepen) graag aangeven: 

o als er geluid nodig is 
o als de beamer nodig is 
o als de wens is om de activiteit via de livestream uit te zenden 

 
  



 
 

Activiteiten buiten de kerk: 
De overheid heeft aangegeven geen maximale groepsgrootte mee te hanteren. Tevens zijn 
evenementen toegestaan. Dit betekent dat activiteiten op het kerkterrein zijn toegestaan uiteraard 
met in achtneming van de basis coronaregels.  
 
Basisregels binnen het kerkgebouw: 

- Als u niet fit bent of verkouden bent, blijft u thuis 
- Uw handen desinfecteren bij binnenkomst. 
- Ruime afstand houden (minimaal 1,5 meter zo mogelijk meer afstand). 
- Geen fysiek contact zoals bijv. handen schudden. 
- Verder opvolgen van de basisregels corona.  

 
Indeling ruimten: 

o Voorhof   max. 6 personen 
o Leerhuis  max. 16 personen 
o Jeugdhonk 1  max. 4 personen aan tafel of zittend op de banken (1 persoon  

per bank). Als zowel tafel als banken gebruikt worden, max. 8 
personen 

o Jeugdhonk 2  max. 8 personen zonder tafels 
Opmerking: deze ruimte heeft een slechte akoestiek om te 
vergaderen 

o Kerkenraadskamer max. 3 personen 
o Kerkzaal  max. 100 personen (registratieplicht) 

Betreft zowel het “oude” als het  “nieuwe” gedeelte van de 
kerk. 
Het is mogelijk om de kerkzaal op te delen zodat er 2 groepen 
gebruik kunnen maken van kerkzaal. Het maximale aantal 
bezoekers voor de complete kerkzaal is 100. 

- De ruimten zijn in overleg door de kosters ingericht. De posities van de tafels en stoelen 
dienen gebruikt te worden. Het is niet de bedoeling om zelf een indeling te maken.  
Voor de indeling van de kerkzaal kan contact opgenomen worden met de kosters.  

- In alle ruimten in de kerk is (samen)zang toegestaan. 
- Na gebruik ruimte: 

o De ruimte achterlaten zoals je deze hebt aangetroffen 
o Controleren of de toiletten schoon zijn 
o De kopjes, glazen, enz. schoonmaken en opruimen 
o Geen afwas achterlaten in ruimten of in de keuken 

 
Afsluiting: 
Graag willen wij aangeven dat als u zich niet prettig voelt om in de kerk aanwezig te zijn, wij u 
uitnodigen om de diensten via de livestream te volgen. Uw eigen gezondheid en veiligheid staan 
altijd voorop waarbij verwacht wordt dat u ook aan uw naaste denkt.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als u vragen of opmerkingen 
heeft dan kunt u deze via info@vegoldebroek.nl aangeven of via uw wijkouderling. 
 
Namens het DB kerkenraad VEG Oldebroek;  
 
Bert-Jan van Norel 
(secretaris kerkenraad) 


