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Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals
gepubliceerd door RK Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking
van deze richtlijnen.
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld
zodra hier aanleiding voor is.
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1. Doel en functie gebruiksplan
1.1

Doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:

bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot
er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze
verantwoordelijkheid nemen;

bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het
maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;

volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw . We willen verbinding blijven
zoeken met God, zijn Woord en Sacrament en met elkaar om toegerust in
de wereld te staan.

1.2

Functies van dit gebruiksplan

We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de
zogenoemde controlefase van de coronacrisis;

De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van
samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;

Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen
binnen en buiten onze geloofsgemeenschap;

Dit plan is online te vinden op de website en op papier in het kerkgebouw
aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de
veiligheidsregio.

1.3

Fasering

Op zondag 19 juli vindt de eerste viering plaats conform dit plan. Hieraan
voorafgaand is dit plan opgesteld, beoordeeld door het parochiebestuur en
aangepast. Uitvaarten en huwelijksvieringen zijn voorafgaand aan deze
datum mogelijk. Er geldt een maximum van 100 personen (exclusief
“medewerkers”) met inachtneming van 1,5m onderlinge afstand en de
locatie-specifieke maatregelen zoals in dit plan beschreven.




1.4

In de parochie worden de kerken gefaseerd geopend.
Parochiebestuur en pastoraal team besluiten over tempo en volgorde van
het opschalen van de vieringen c.q. het openen van de kerken voor publieke
zondagsvieringen en andere bijeenkomsten met publiek.

Algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het
kader van onze doelstelling:

mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven,
samen met anderen uit hun huishouden;

anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde
huishouden behoren;

de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie,
routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de
Rijksoverheid, het RIVM en de vanuit de Kerkprovincie en het Aartsbisdom
Utrecht aangereikte richtlijnen;

op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren,
evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit
gebruiksplan regelmatig actualiseren.
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2. Gebruik van het kerkgebouw
2.1

Gebruik kerk / meerdere vieringen in een weekend

Vanaf 1 juli is de kerk geschikt om met in acht neming van de huidige regelgeving
vieringen te houden.
Voorleeskerk en crèche zijn vooralsnog niet mogelijk.
De kidskerk is opgeschort tot september.
Vooralsnog is er max één reguliere viering in de week, op zondagochtend om 11u00.
Op weekdagen vinden enkel uitvaarten plaats.
Indien de kerk alleen op zondag wordt gebruikt, wordt de kerk na de viering
geventileerd.
Als er binnen 2 dagen gebruik gemaakt wordt van de kerk, wordt deze extra
schoongemaakt.
De zondagviering begint om 11u00
2.2

gebruik kerkruimte

2.2.1 plaatsing in de kerk
In de banken dient voldoende afstand gehouden te worden. De banken staan op 0,8m
afstand. Dit betekent dat de helft van de banken (om en om) leeg blijft. De zitplaatsen
op de banen hebben 0,5m afstand tot elkaar. Dit betekent dat op de banken die
gebruikt worden, één plaats bezet wordt gevolgd door 2 lege plaatsen. Op deze wijze
kunnen 3 kerkgangers op een bank in de zijbeuken zitten. Op de middenbanken is
plaats voor 2 personen.
Alleen op de te gebruiken plaatsen hangt een knielkussen. De overige kussens zijn uit
de kerk verwijderd.
Mensen uit één huishouden mogen naast elkaar zitten, binnen de buitenste
kussentjes.
Er zijn geen koren. De ruimte van de koren aan weerszijden van het altaar wordt nu
ook gebruikt voor kerkgangers; 2 x 10 stoelen.
In bijlage 5 is dit schematisch aangegeven. Alle kerkgangers hebben zo op de
zitplaatsen en ook vanuit de looppaden 1,5 m afstand tot elkaar.
2.2.2 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie
Op de in voorgaande paragraaf aangegeven wijze, passen minimaal 92 kerkgangers in
de kerk.
2.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit
Zaal

Normaal gebruik

Aangepast gebruik per 1 juli

Kerk

Vieringen
400 zitplaatsen

92 zitplaatsen + zitplaatsen voor
medewerkers

dagkerk

Divers

komende periode wordt hier geen
gebruik van gemaakt.

Mariakapel

Onbeperkt

Max 1 persoon (of 3 personen uit één
huishouden)
5

Gebruiksplan Nicolaaskerk Odijk
Zaaltje

Woensdag ochtend
Vieringen
Vergaderingen
Bijeenkomsten

Alleen vergaderingen met max 8
personen. Dit geldt ook voor externe
verhuur voor besprekingen. Geen
koffie, thee of andere consumpties.
Liever geen toiletgebruik.

Mortuarium

Geregeld gebruik

Het mortuarium wordt op verzoek
verhuurd. De uitvaartondernemer dient
de RIVM regelgeving in acht te
houden. Dit moet gecommuniceerd
worden.

Vergaderkamer

Vergaderingen

Vanwege de krappe ruimte om elkaar
te passeren wordt hier geen gebruik
van gemaakt.
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3. Concrete uitwerking
3.1

Gerelateerd aan het gebouw

3.1.1 Routing
Kerkgangers komen via de normale deur binnen. Dan gaan ze via de dagkerk naar de
kerk. Hier worden ze begeleid naar hun zitplaats.
Aan het eind van de viering wordt de kerk verlaten via de hoofd- en de nooduitgang.
Binnenkomst van kerk

De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven
aan te raken.

Kerkgangers worden bij de deur ontvangen met de Corona gerelateerde
checkvragen.

Op de deur hangt een poster met de voorwaarden om de kerk te betreden.

Bij binnenkomst wordt iedereen gevraagd de handen te ontsmetten en wordt
gecontroleerd of ze aangemeld zijn.

Gastvrouwen/heren en kosters begeleiden de kerkgangers naar hun plaats.
Verlaten van de kerk

Na afloop van de mededelingen wordt aangegeven hoe de kerkzaal verlaten
dient te worden waarbij opstoppingen vermeden moeten worden;
3.1.2 Gebruik van kerkplein en voorportaal
Voor en na de viering moet het kerkplein zonder oponthoud gepasseerd kunnen worden.
Daarom en in verband met mogelijk slechte weersomstandigheden, is bij binnenkomst
in de dagkerk een opstelruimte gecreëerd met gemarkeerde 1,5m afstanden.
3.1.3 Garderobe
De garderobe is afgesloten, mensen worden verzocht hun jassen mee te nemen de kerk
in.
3.1.4 Parkeren
Er is voldoende parkeerruimte rond de kerk om afstand tot elkaar te houden bij in- en
uitstappen.
3.1.5 Desinfectiezuilen
Er zijn 2 desinfectiezuilen. Bij aanvang van de dienst staan deze bij de controle van de
aanmeldingen. Later in de viering worden deze door de koster in het pad naar de
communie opgesteld zodat voorafgaand aan de communie de handen gedesinfecteerd
kunnen worden.
De zuilen en eerste vulling zijn door de GG aangeschaft. Bij-vullingen worden centraal
vanuit de parochie ingekocht.
3.1.6 Toiletgebruik
Kerkgangers worden vooraf geïnformeerd dat de toiletten in beginsel niet gebruikt
kunnen worden. Eén toilet is desondanks toch open. Dat is het toilet van het
mortuarium. Mensen die de toilet toch moeten gebruiken, worden gevraagd deze zelf na
afloop te reinigen met de aanwezige doekjes (klink, kraan en bril). Hiertoe staat naast
het toilet een tafeltje met instructie, doekjes en prullenbak.
3.1.7 Reinigen en ventileren
De koster heeft een duidelijke instructie hoe hij de attributen voor de viering dient te
reinigen met desinfecterende doekjes.
7
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De kerk wordt na gebruik geventileerd. De kosters sluiten de deuren na afloop. ‘savonds
bij het afsluiten van de Mariakapel worden de ramen gesloten.
Indien er binnen 2 dagen opnieuw gebruikt wordt gemaakt van de kerk, zal deze extra
schoon gemaakt worden. De banken en alle oppervlakken die met de hand aangeraakt
worden met water een zeep. Bij verhuur voor uitvaarten zullen deze schoonmaakkosten
extra in rekening worden gebracht.
3.2

Gerelateerd aan de samenkomst

3.2.1

Bediening van de sacramenten

Zie ook de protocollen van de Kerkprovincie.
https://www.rkkerk.nl/protocol-voor-publieke-vieringen-in-de-r-k-kerk-vanaf-1-juni-uitreiking-heiligecommunie-vanaf-14-juni/
Tot nader bericht gelden de volgende richtlijnen voor de sacramentenbediening:
- Dopen is niet mogelijk. Voor een nooddoop bestaan aparte voorschriften. Neem
in dat geval contact op met de pastoor.
- Eerste H. Communie is niet mogelijk.
- H. Vormsel is niet mogelijk.
- Eucharistie vieren is mogelijk, indien er voldaan is aan de richtlijnen en de
voorganger beschikbaar is. Speciale eucharistische pincetten worden door het
parochiebestuur beschikbaar gesteld.
- Uitvaarten en huwelijken: worden gevierd in de vorm van een woord- en
gebedsdienst.
3.2.2 Zang en muziek
Koorzang én samenzang zijn vooralsnog helaas niet mogelijk. Toegestaan in de
vieringen is: één pianist met max. 3 cantores. Omdat iedere zanger 3 meter afstand tot
een andere cantor dient te houden en 6,5 meter van de kerkgangers, achten wij dit
praktisch niet mogelijk Hier wordt in onze kerk geen gebruik van gemaakt. De
mogelijkheid bestaat om één cantor of een 2 cantors (uit één huishouden) in te zetten
ten koste van 10 zitplaatsen.
Vooralsnog wordt gekozen voor pianospel of andere muzikale intermezzo’s en het
weergeven van geluidsopnames van koren.
3.2.3 Collecteren
Om het aantal handelingen met geld te beperken, wordt er tijdelijk geen afzonderlijke
bijdrage gevraagd voor de boekjes (normaal 20 ct).
Bij beide uitgangen staat een mandje en een schaal voor de 1e en 2e collecte.
Na de viering doen de kosters de opbrengsten van de collectes in de zakjes en wassen
daarna hun handen met water en zeep. Het geld blijft minimaal 72 uur in de kluis
voordat dit wordt gestort.
3.2.4 Ter communie gaan
De voorganger wordt voorzien van een gelaatsmasker en een hostiepincet. Deze worden
door de parochie geregeld. Bezoekers houden anderhalve meter afstand van elkaar en
reinigen vóór het ontvangen van de Hostie de handen.
Om te voorkomen dat er rijen in de gangpaden worden gevormd en de handen weer
droog zijn bij het ontvangen van de communie, is de looproute voor de communie
aangepast.
De desinfectiezuilen staan voor het altaar.
Par vak worden mensen voor de communie uitgenodigd. Na het desinfecteren van de
handen, lopen de mensen door naar de voorganger die de communie uitdeelt. Deze
staat bij de ingang van de dagkerk.
Na het ontvangen van de communie lopen mensen door de dagkerk en gaan via de
schuifdeur terug naar hun plaats.
8
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Deze procedure wordt door de assistent voorgelezen en door de gastheer/vrouw
begeleid.
Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve
meter afstand. Gelovigen die de Hostie niet met de hand willen aanraken kunnen een
schone kleine witte zakdoek meenemen.
3.2.5 Koffiedrinken en ontmoeting
Na de viering wordt geen koffie geschonken. Iedereen verlaat de kerk en het kerkplein.
Bij de afsluiting van de viering wordt door de assistent de instructie gegeven hoe de
mensen de kerk dienen te verlaten.
3.2.6 Kinderactiviteiten
Tot september is er geen Kidskerk/voorleeskerk of crèche..
3.3



















Aanmeldingsbeleid
Kerkgangers moeten zich vooraf aanmelden onder opgave van naam,
telefoonnummer en emailadres
Dit kan vanaf maandag tot vrijdag uiterlijk 11u30 in de week voorafgaand aan de
viering
Aanmelding vindt plaats:
 Via de website: https://nicolaaskerkodijk.nl/reserveer-online/
 Via e-mail: odijk@pj23.nl
 Telefonisch: 030-656 20 31 van het secretariaat (enkel op woensdag- en
vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.30 uur).
 Fysiek via een bezoek aan het secretariaat, Sint Nicolaaslaan 1 (enkel op
woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.30 uur).
Iedereen is welkom in de kerk; er is geen onderscheid naar woonplaats.
Mensen kunnen zich opgeven tot een maximum aantal van 92 personen.
Aanmeldingen boven de 92 krijgen een afwijzing terug en een aanbod voor de
eerstvolgende viering in deze kerk.
Mensen kunnen alleen zichzelf en hun eigen huisgenoten aanmelden.
Toegang wordt toegekend op volgorde van inschrijving
Mensen die een huwelijksjubileum vieren of een jaargedachtenis herdenken,
hebben voorrang bij reservering op de gewenste datum
Er is een inschrijvingslijst met gegevens van de bezoekers: naam, telefoonnummer,
emailadres. Deze lijst wordt 4 weken bewaard om zicht te houden op het maximum
aantal aanwezigen en een eerlijke verdeling van de plaatsen, maar ook voor een
eventueel brononderzoek van de GGD.
Het secretariaat (in terminologie van de parochie is dit de coördinatorrol) is
verantwoordelijk voor de lijst van inschrijvingen.
De bezoekerslijst (zonder email- en adresgegevens), op alfabetische volgorde wordt
door het secretariaat overgedragen aan de coördinerend gastheer/-vrouw.
De gastheer/-vrouw die de kerkgangers registreert, heeft een bezoekerslijst. Op
deze bezoekerslijst staan alleen namen en met hoeveel mensen zij aanwezig zijn.
De gastheer/-vrouw vermeldt op de bezoekerslijst wie aanwezig zijn.
Het Secretariaat voegt de bezoekerslijst na afloop van de viering bij de
inschrijvingslijst vernietigt deze na vier weken.
Mocht er in de locatie een Corona besmetting zijn dan kan de GGD de lijst met
aanwezigen opvragen via 06-12948874

3.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen
Er worden geen extra maatregelen getroffen om ouderen en kwetsbare mensen extra te
beschermen. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de kerkgangers. Als zij
geen klachten hebben, mogen zij aanwezig zijn.
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3.4

taakomschrijvingen

3.4.1 Administratie (Secretariaat)
Registreert de aanmeldingen en zorgt dat de lijst met aanmeldingen in geprinte vorm
beschikbaar is voor de gastheer/vrouw.
Bewaakt de afgevinkte lijsten gedurende 4 weken en vernietig deze daarna.
3.4.2 Gastheer/vrouw
Zie bijlage 2b
3.4.3 Koster/plaatsbegeleider
Kosters worden ingezet als plaatsbegeleiders. De bijzondere taken van de koster in het
kader van dit plan staan vermeld in bijlage 2a. De taakverdeling ligt vooraf niet vast
maar de kosters verdelen deze taken onderling. Indien er onvoldoende kosters
beschikbaar zijn , kan naast de koster ook iemand ingezet worden die alleen belast is
met het begeleiden van de kerkgangers.
3.4.4 Voorgangers,
●
Was bij aankomst je handen
●
Neem in de sacristie 30 min. voor aanvang de laaste puntjes op de i door, ook met
de pianist/geluidstechnicus.
●
Haal voor je zelf – zo nodig – vooraf een glas water
●
Zit op de stoel aan orgelzijde
●
Gebruik alleen de microfoons achter het altaar en de katheder
●
Desinfecteer je handen vlak voor het uitreiken van de communie en haal de
corporale van de hosties af.
●
Reik de communie per vak uit met face shield (ligt naast de misdienaarsbel)
3.4.5 Assistent
●
Was bij aankomst je handen
●
Haal voor je zelf – zo nodig – vooraf een glas water
●
Gebruik onder de viering geen trapleuning (deze is voor de voorganger)
●
Zit op de stoel aan tabernakelzijde
●
Gebruik alleen de microfoon achter de lessenaar naast de paaskaars
●
Leg vóór de viering voor de voorganger het rode lectionarium van het juiste jaar op
de katheder bij het evangelie open.
●
Neem een rood lectionarium van een ander jaar mee voor op je eigen lessenaar
naast de paaskaars. Lees met het liturgieboekje daarin de 1e (en 2e) lezing.
●
Desinfecteer je handen bij de offerande (vóór het klaar maken van de tafel); laat
de corporale op de hosties liggen (denk ook om de pincetten naar de priester te
brengen)
●
Desinfecteer nogmaals je handen vlak voor je eigen communie.
●
Lees voorafgaand aan de communie en aan het eind van de mededelingen de
instructie tekst voor.
3.4.6 Muziek
●
De pianist en/of geluidstechnicus is 30 minuten voor aanvang van de viering
aanwezig
●
Alvorens plaats te nemen achter de piano/geluidsapparatuur worden de handen
gedesinfecteerd
●
De voorganger en de pianist/geluidstechnicus nemen voor de viering het
liturgieboekje door m.b.t de muzikale invulling (laatste puntjes worden op de “ i”
gezet). Dit vindt in de kerk plaats.
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●

●
●

De pianist/geluidstechnicus krijgt als 1e persoon de communie uitgereikt (na het
desinfecteren van de handen). Daarna kan hij/zij tijdens het communiceren piano
spelen.
De pianist en degene die de opgenomen muziek afspeelt zitten op 1,5 m afstand
van elkaar en de kerkgangers. Deze plaatsen zijn met tape gemarkeerd.
De pianist reinigt na afloop de piano met een papieren doek en desinfectans,
evenzo doet de bedienaar van de techniek dit met de installaties welke hij heeft
bediend.
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3.5

Tijdschema

Wanneer

Wat

wie

10:15

kosters aanwezig om kerk op orde te
brengen en ramen/deuren te openen
tbv ventilatie.
Vanaf 10:30 is er in de sacristie geen
ruimte meer voor de koster

Kosters

10:30

Kerk is open

10:30

voorganger, assistent en muzikaal
begeleider nemen de viering door en
voorganger bereidt zich met de
assistent voor op de viering.

Voorganger, assistent
en muzikaal begeleider

10:40

kosters en gastheren/vrouwen staan
klaar om mensen te ontvangen en
naar hun plaats te begeleiden.

Gastheer/vrouw en
kosters

11:00

aanvang viering

12:00

afsluiting viering
Ventileren

Kosters

Reinigen (bij gebruik gebouw binnen
72 uur):
- kerkbanken
- toiletten en deurklinken reinigen

Schoonmaakgroep

reinigen apparatuur, piano

Techniek/pianist

Reinigen microfoons

Koster

zaal afsluiten – ramen kerk blijven
open

Koster
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4. Besluitvorming en communicatie
4.1
Besluitvorming
Dit gebruiksplan is door het parochiebestuur beoordeeld en zal in de bijgewerkte versie
vastgesteld worden op voorstel van de Locatieraad.. Het parochiebestuur kan ter
plaatse poolshoogte nemen. Pas als het plan goedgekeurd is, kan de kerk opengesteld
worden voor een zondagsviering of andere bijeenkomst met het in dit plan aangegeven
aantal personen.
4.2
Communicatie
Onderstaand de huisregels en het inschrijvingsbeleid dat wordt gecommuniceerd met
parochianen.
● Deelname aan een viering kan alleen na aanmelding vooraf
● Parochianen met verkoudheidsklachten en/of verhoging en hun huisgenoten
blijven thuis
● Tussen kerkgangers dient steeds anderhalve meter afstand gewaarborgd te
worden.
● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
● Volg de blauw gemarkeerde pijlen en looplijnen en houd rekening met de gele
afstandsmarkeringen.
● Koorzang en samenzang zijn vooralsnog helaas niet toegestaan.
● Volg de aanwijzingen op van de gastheer/vrouw en van de plaatsbegeleider.
● Volg de aanwijzingen tijdens de viering
● Na afloop van de viering bestaat vooralsnog geen gelegenheid tot ontmoeting en
consumptie.
● Vanwege hygiënemaatregelen liever geen toiletbezoek.
Dit beleid wordt op verschillende wijzen gecommuniceerd:
- Het wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief en op de website
- Bij de entree hangt een duidelijk affiche met de richtlijnen.
- Er zal een persbericht naar het weekblad worden gestuurd.
communicatiematrix:
voor wie

kinderen
tot 12 jr

kinderen
13-18 jr

volwassen
parochian
en

70+ en
andere
kwetsbare
parochian
en

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

communicatiemiddel
gebruiksplan
website, papier (ter inzage
in kerk)
uitnodigingen | info
e-mail, website,
parochieblad, nieuwsbrief

x

centraal contactadres
voor vragen per e-mail,
telefoon,
en aanmelden viering
flyer | affiches |
welkomstbord ingang
wat en hoe vieringen
richtlijnen

x

persbericht
in lokale media of en hoe
kerkgangers welkom zijn
informatiebronnen

x

Nietparoch
ianen

Kosters,
profielber
aad
liturgie

x

locatieraad

x

x
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www.rkkerk.nl,
www.aartsbisdom.nl
www.pj23.nl,
www.nicolaaskerkodijk,nl
etc.
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5. Overige bijeenkomsten,
vergaderingen en bezoekwerk
5.1

Overige bijeenkomsten en vergaderingen

In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van de beschikbare zalen en hun capaciteit.
Vooralsnog wordt er naast de vieringen in de kerk alleen gebruik gemaakt van het
zaaltje voor overleggen van max 8 personen. Hiervoor is een vaste opstelling neergezet.
Na ieder overleg wordt de ruimte geventileerd. De voorzitter van het overleg zorgt dat
tafels, stoelleuningen en deuren met een doek en desinfecterende spray worden
gereinigd.
In de ruimte ligt een logboek waarin bij wordt gehouden wanneer er een overleg is
geweest en de deelnemers aan dat overleg met hun email en telefoonnummer.
5.2

Bezoekwerk

Sinds de afkondiging van de RIVM-maatregelen zijn de huisbezoeken gestopt. Het
bezoekwerk gebeurt voornamelijk via telefoongesprekken en er wordt regelmatig een
mooie kaart met inspirerende tekst bij de mensen bezorgd.

Bijlagen
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1
2a
2b
3
4
5

looplijnen en markeringen in de kerk
Instructie koster
Instructie gastheer/vrouw
Teksten assistent in Coronatijd
Punten voor voorganger en assistent in Coronatijd
Indeling kerk op 1,5m
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Bijlage 1 looplijnen en markeringen in de kerk

Looplijnen (blauw) en 1,5 m tape (geel)

Stoelen ter plaatse van koor op
gemarkeerde plaats

desinfectiezuiltjes met afstandslijnen
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Alleen knielkussentjes bij zitplaatsen

Vaste opstelling zaaltje

Sacristie met 3 stoelen op afstand
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Bijlage 2a Instructie koster

Vieringen in Corona tijd in de Nicolaaskerk Odijk
Instructie op basis van richtlijnen parochiebestuur PJ23
Versie 07-07-2020

Koster
Inleiding
Het parochiebestuur heeft een instructie opgesteld volgens welke vieringen mogelijk
zijn. Dit is vertaald naar de specifieke locatie van de Nicolaaskerk en de verschillende
functies welke benodigd zijn voor een veilige viering.
Dit is de instructie voor de kosters in aanvulling op de normale taken.
Inrichting sacristie
In de sacristie staan 3 stoelen, 2 langs de keuken en de andere in de tegenoverliggende
hoek van de sacristie.
Inrichting kerk
De nooduitgang aan de Prof Vrijerlaan is open.
De schuifdeur is bij de ingang gesloten, maar wel van het slot. De glazen tussendeur
naar de dagkerk staat open. Kerkgangers komen de kerk binnen via het portaal, lopen
daarna de dagkerk in. Aan het eind van de dagkerk wordt door de gasvrouw/heer
gecontroleerd of ze zich aangemeld hebben. Daarna worden ze doorverwezen naar de
koster en een gastheer-/vrouw welke de kerkgangers een plaats toe wijst. Alleen op
plaatsen waar mensen mogen zitten hangt een knielkussentje (3 per bank in de
buitenbeuken en 2 per middenbank en iedere 2e bank wordt niet gebruikt). Alleen
huisgenoten mogen in de kerk naast elkaar zitten. Zij moeten wel minimaal een
‘kussenafstand’ aanhouden tot de volgende kerganger.
Voor het eind van de viering moet de schuifdeur open gezet worden.
Aan het eind van de viering worden de kerkgangers door de voorganger/assistent langs
beide deuren naar buiten gestuurd.
Bij beide uitgangen staat een tafeltje met een schaal voor de 1e en een mand voor de 2e
collecte.
Er zijn 2 zuilen met handgel. Bij binnenkomst staan deze bij de gastheer/vrouw. Bij de
communie staan deze in de 2 gangpaden waarlangs mensen ter communie gaan.
Tijdschema
30 minuten voor de viering
Voorganger houdt een korte bespreking met assistent en musicus om de laatste
bijzonderheden van de viering af te stemmen.
30 minuten voor de viering
Koster is klaar met zijn voorbereidingen. De sacristie is vanaf dat moment alleen
beschikbaar voor de voorganger en zijn assistent
20 minuten voor de viering
Opstellen in de gangpaden om mensen hun plaats te wijzen

Taken Koster
18
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Voor aanvang viering
Was je handen met water en zeep
Zuilen handgel plaatsen bij gastvrouw bij de overgang van de dagkerk naar de
gewone kerk
Ook op deze plaats een tafeltje neerzetten met de boekjes en een mandje voor
de bijdragen
Klaarzetten bij de paaskaars: 3e microfoon
Desinfecteer met spray en papier:
de tabernakelsleutel
pincetten en leg die op de credens (offertafel)
de microfoons. Daar waar deze aangeraakt worden, niet de ontvanger zelf
de trapleuning naar het priesterkoor
Was je handen opnieuw en maak klaar:
kelk en toebehoren
ciborie
Mensen hun plaats wijzen.
Kerkgangers van voor naar achter naar een plaats met een knielkussen
dirigeren.
Zorg dat je zelf 1,5 meter afstand houd tot de kerkgangers
Eén koster stelt zich op in het pad bij de glaswand.
Een gastheer-/vrouw stelt zich op in het linker middenpad (gezien vanaf
altaar)
Alle plaatsen benutten. Niet toestaan dat mensen op andere plaatsen dan de
plaatsen met een knielkussen gaan zitten.
Handel directief. Ga geen gesprek aan met de kerkgangers maar wijs ze
duidelijk hun zitplaats.
Net voor het luiden van de sacristiebel, als iedereen binnen is, de schuifdeur
openen.
de sacristiebel luiden en daarna ruim plaats maken zodat de voorganger en
assistent op 1,5 m afstand kunnen passeren.
Tijdens de viering
Tijdens de vredeswens de schuifdeur openen en de desinfecteerzuilen
verplaatsen nabij de voorste banken in de 2 middenpaden.
Na de viering
Eén koster luidt de sacristiebel en start met het opruimen van de kerk
Desinfecteer de gebruikte microfoons (waar deze wordt vastgepakt, niet de
plopkap)
Zet de desinfecteerzuilen weer bij de ingang
Collecte opbrengst over doen in de zakjes en in de kluis plaatsen
Handen wassen
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Bijlage 2b Instructie gastheer/vrouw

Vieringen in Corona tijd in de Nicolaaskerk Odijk
Instructie op basis van richtlijnen parochiebestuur PJ23
Versie 07-07-2020

Gastheer/vrouw
Inleiding
Het parochiebestuur heeft een instructie opgesteld volgens welke vieringen mogelijk
zijn. Dit is vertaald naar de specifieke locatie van de Nicolaaskerk en de verschillende
functies welke benodigd zijn voor een veilige viering.
Dit is de instructies voor de gastheer/vrouw in aanvulling op de normale taken.
Inrichting kerk
De nooduitgang aan de Prof Vrijerlaan is open.
De schuifdeur is bij de ingang gesloten, maar wel van het slot. De glazen tussendeur
naar de dagkerk staat open. Kerkgangers arriveren bij de kerk. Hier worden ze welkom
geheten door de eerste gastheer/vrouw en wordt gevraagd of ze zich hebben
aangemeld. Vervolgens komen de kerkgangers normaal de kerk binnen via het portaal.
Het is niet de bedoeling dat de garderobe wordt gebruikt om te voorkomen dat mensen
door elkaar gaan lopen. Er is genoeg ruimte in de banken om jassen naast je te leggen.
De looproute gaat vervolgens via de dagkerk. Aan het eind van de dagkerk wordt door
de 2e gastheer/vrouw gecontroleerd of ze zich aangemeld hebben. Daarna worden ze
doorverwezen naar de koster en een derde gastheer/vrouw welke de kerkgangers hun
plaatsen toe wijzen.
Voor het eind van de viering wordt door de koster de schuifdeur open gezet.
Aan het eind van de viering worden de kerkgangers door de voorganger/assistent langs
de normale uitgang en de nooduitgang naar buiten gestuurd, begeleid door de
gastheren/dames
Bij beide uitgangen staat een tafeltje voor de 1e en 2e collecte.
Er zijn 2 zuilen met handgel. Bij binnenkomst staan deze bij de gastvrouw. Bij de
communie staan deze in de 2 gangpaden waarlangs mensen ter communie gaan.
Het is in beginsel niet de bedoeling dat de toiletten worden gebruikt.
Taken
Gastheer/vrouw bij ingang (1)
Vraag aan iedereen of hij of zij zich aangemeld heeft
Mensen die niet positief op beide vragen antwoorden vragen weer te vertrekken
Vraag iedereen op de juiste afstand via de dagkerk de kerk te betreden en zich
te melden bij de gastheer/vrouw aan het eind van de dagkerk.
Wijs mensen erop dat de boekjes bij de 2e gastvrouw/heer liggen
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Gastheer/vrouw met aanmeldingslijst (2)
Zorg dat je beschikt over de meest recente lijst met aanmeldingen
Voeg aan deze lijst met de hand de namen toe van:
de 3 gastheren/vrouwen
koster
geluidstechnicus
en vink deze direct af
Stel je met deze lijst op aan het eind van de dagkerk.
Controleer of de infectiezuil hier klaar staat, werkt en of de boekjes en
collecteschaal klaar staan.
Laat mensen zich bij je melden op 1,5m afstand.
Spreek mensen aan als ze onderling niet deze afstand bewaren
Controleer of mensen op de lijst staan en vink deze namen af.
Staan mensen niet op de lijst, vraag ze dan de kerk te verlaten via de
nooduitgang aan de Prof de Vrijerlaan
Indien mensen op de lijst staan, vraag ze dan door te lopen naar een koster of
de derde gastheer/vrouw die iedereen een plaats wijst.
Stop na afloop de afgevinkte lijst in de zwarte map in de sacristie.
Gastheer/vrouw om mensen naar hun plaats te wijzen.
Werk samen met de koster, die ook deze taak vervult
Kerkgangers van voor naar achter naar een plaats met een knielkussen
dirigeren.
Zorg dat je zelf 1,5 meter afstand houd tot de kerkgangers
De koster stelt zich op in het pad bij de glaswand.
Een gastheer-/vrouw stelt zich op in het linker middenpad (gezien vanaf altaar)
Alle plaatsen benutten. Niet toestaan dat mensen op andere plaatsen dan de
plaatsen met een knielkussen gaan zitten.
Handel directief. Ga geen gesprek aan met de kerkgangers maar wijs ze
duidelijk hun zitplaats.
Tijdens de communie
Tijdens de communie bewaken de gastheren/vrouwen dat de goede looproutes
worden gevolgd.
Na de viering
Eén van de kosters en een gastheer/vrouw staan ieder bij een uitgang om de
doorstroom te bewaken.

21

Gebruiksplan Nicolaaskerk Odijk

Bijlage 3a Teksten assistent in Coronatijd Eucharistieviering
Zondag ???

2020 Eucharistieviering

Voorbede, collecteaankondiging en instructies bij Communie en bij uitgaan kerk
(…)
Woorden van geloof
Voorbede
Bidden wij voor alle mensen die door ziekte of tegenslag een moeilijke tijd doormaken
en bidden wij ook voor hen die een dierbare moeten missen.
Dat zij steun vinden bij elkaar …
Bidden wij voor onze dierbare overledenen. Vandaag noemen wij bij naam:
???
Dat zij en alle anderen in Gods licht en vrede mogen voortleven.
Laat ons bidden:
Offerande
Wij gaan nu de tafel gereedmaken, straks bij het verlaten van de kerk bent u in de gelegenheid uw gave
te offeren.
De collecte in de mandjes is bestemd voor de pastorale zorg in onze geloofsgemeenschap.
De collecte in de schalen is bestemd voor ???; zie voor meer info pagina 2 van het Liturgieboekje.
(…)
Communie
De Communie-uitreiking is vóór in de dagkerk. Daarna loopt u via de dagkerk in de richting van de
garderobe en vervolgens achter langs uw bankenrij weer naar uw plaats.
Het ter Communie gaan gebeurt vak na vak.
De kerkgangers in het vak aan de orgelzijde gaan als eerste, vervolgens de kerkgangers in het middelste
vak en als laatste de kerkgangers in het vak naast de glazen schuifwand.
Wilt u eerst uw handen ontsmetten bij een desinfecteerzuiltje? En wilt u daarbij uw elleboog gebruiken
voor het pompje?
Houdt u bij het lopen ook ten alle tijden anderhalve meter afstand van elkaar.
Mededelingen
Vieringen voor de komende week
???
Overige mededelingen
???
De bloemen die elke zondag op het altaar staan, gaan naar mensen die wat extra aandacht goed kunnen
gebruiken.
22
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Voor verdere en meer informatie zie de Nieuwsbrief en folders achter in de kerk of op onze website,
nicolaaskerkodijk.nl
Hoe verlaat u ná het luiden van de Sacristiebel de kerk?
De kerkgangers én in het vak aan de orgelzijde én naast de glazen schuifwand verlaten de kerk als
eersten. Het middenvak blijft nog even zitten.
De kerkgangers in het vak aan de orgelzijde gaan via de uitgang aan de Prof. De Vrijerlaan naar buiten;
de kerkgangers in het vak aan de glazen schuifwand via de uitgang naast de Mariakapel.
In ieder vak eerst de achterste rij met kerkgangers en zo langzaam rij voor rij naar voren tot het hele vak
leeg is.
Als laatste gaat het middelste vak met kerkgangers ook rij voor rij van achteren naar voren naar de
uitgangen; zij mogen kiezen tussen de twee uitgangen.
Houdt u aan de anderhalve meter afstand van elkaar en denkt u aan de uitgangcollectes?
Zending en zegen
(…)
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Bijlage 3b Teksten assistent in Coronatijd Woord- en gebedsviering
Zondag ???

2020 Woord- en gebedsviering

Voorbede, collecteaankondiging en instructies bij uitgaan kerk
(…)
Woorden van geloof
Voorbede
Bidden wij voor alle mensen die door ziekte of tegenslag een moeilijke tijd doormaken
en bidden wij ook voor hen die een dierbare moeten missen.
Dat zij steun vinden bij elkaar …
Bidden wij voor onze dierbare overledenen. Vandaag noemen wij bij naam:
???
Dat zij en alle anderen in Gods licht en vrede mogen voortleven.
Laat ons bidden:
Collecte
Straks bij het verlaten van de kerk bent u in de gelegenheid uw gave te offeren.
De collecte in de mandjes is bestemd voor de pastorale zorg in onze geloofsgemeenschap.
De collecte in de schalen is bestemd voor ???;
zie voor meer info pagina 2 van het Liturgieboekje.
(…)

Mededelingen
Vieringen voor de komende week
???
Overige mededelingen
???
De bloemen die elke zondag op het altaar staan, gaan naar mensen die wat extra aandacht goed kunnen
gebruiken.
Voor verdere en meer informatie zie de Nieuwsbrief en folders achter in de kerk
of op onze website, nicolaaskerkodijk.nl
Hoe verlaat u ná het luiden van de Sacristiebel de kerk?
De kerkgangers én in het vak aan de orgelzijde én naast de glazen schuifwand verlaten de kerk als
eersten.
Het middenvak blijft nog even zitten.
De kerkgangers in het vak aan de orgelzijde gaan via de uitgang aan de Prof. De Vrijerlaan naar buiten;
de kerkgangers in het vak aan de glazen schuifwand via de uitgang naast de Mariakapel.
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In ieder vak eerst de achterste rij met kerkgangers
en zo langzaam rij voor rij naar voren tot het hele vak leeg is.
Als laatste gaat het middelste vak met kerkgangers ook rij voor rij van achteren naar voren naar de
uitgangen;
zij mogen kiezen tussen de twee uitgangen.
Houdt u aan de anderhalve meter afstand van elkaar en denkt u aan de uitgangcollectes?
Wegzending
(…)
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Bijlage 4a Extra en andere punten in Coronatijd voor voorganger en assistent EUCH
Voorganger / assistent
 30 min. vóór aanvang – handen wassen –in de sacristie om de laatste puntjes op de i
doornemen, ook met de pianist/persoon geluid
Voorganger
 Haal voor je zelf – zo nodig – vooraf een glas water
 Zit op de stoel aan orgelzijde
 Gebruik alleen de microfoons achter het altaar en de katheder
 Desinfecteer je handen vlak voor het uitreiken van de Communie en haal de corporale van de
Hosties af
 Reik de Communie voor in de Dagkerk (tussen de glazen schuifdeuren) uit met face shield (ligt
naast de misdienaarsbel)
Assistent
 Haal voor je zelf – zo nodig – vooraf een glas water
 Gebruik onder de viering geen trapleuning (deze is voor de voorganger)
 Zit op de stoel aan tabernakelzijde
 Gebruik alleen de microfoon achter de lessenaar naast de Paaskaars
 Leg vóór de Viering voor de voorganger het rode lectionarium van het juiste jaar op de
katheder bij het Evangelie open
 Neem een rood lectionarium van een ander jaar mee voor op je eigen lessenaar naast de
e
e
Paaskaars (lees met het Liturgieboekje daarin de 1 (en 2 ) Lezing uit
 Desinfecteer je handen bij de Offerande (vóór het klaarmaken van de tafel); laat de corporale
op de hosties liggen (denk ook om de pincetten naar de priester te brengen)
 Desinfecteer nogmaals je handen vlak voor je eigen Communie
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Bijlage 4b Extra en andere punten in Coronatijd voor voorganger en assistent
W&gebedsviering
Voorganger / assistent
 30 min. vóór aanvang - handen wassen - in de sacristie om de laatste puntjes op de i door te
nemen, ook met de pianist/persoon geluid
Voorganger
 Haal voor je zelf – zo nodig – vooraf een glas water
 Zit op de stoel aan orgelzijde
 Gebruik alleen de microfoons achter het altaar en de katheder
Assistent
 Haal voor je zelf – zo nodig – vooraf een glas water
 Gebruik onder de viering geen trapleuning (deze is voor de voorganger)
 Zit op de stoel aan tabernakelzijde
 Gebruik alleen de microfoon achter de lessenaar naast de Paaskaars
 Leg vóór de Viering voor de voorganger het rode lectionarium van het juiste jaar op de
katheder bij het Evangelie open
 Neem een rood lectionarium van een ander jaar mee voor op je eigen lessenaar naast de
e
e
Paaskaars (lees met het Liturgieboekje daarin de 1 (en 2 ) Lezing uit
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Bijlage 5 indeling kerk op 1,5 m
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