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Dominee Zeewolde doopt ondanks corona. 
'Anderhalve meter geen wet van meden en 
perzen' 
In de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Zeewolde is afgelopen zondag een kind gedoopt)

ondanks de coronamaatregelen. Anderhalve meter afstand houden is tijdens de bediening van 

het sacrament niet gelukt. 

Eline Kuijner 0 17 april 2020, 18:49 aangepast 21:07 
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► ZEEWOLDE

De kerk is daarmee een grote uitzondering. Vrijwel alle 

doopdiensten zijn sinds de coronacrisis afgelast. Kerken 

wachten met dopen tot de kerken weer voor grotere groepen 

open mogen. 

• 

beeld kerkclienstgemist 



Op de beelden van de kerkdienst in Zeewolde, die werden 

uitgezonden via kerkdjenstgemist, is te zien dat dominee Pier 

Poortinga tijdens het dopen slechts op één armlengte afstand 

is van het kind. Binnen die afstand spreekt hij de woorden uit 

die horen bij de doop. Poortinga, tevens voorzitter van de 

kerkenraad, zegt dat je niet 'als een politieagent met een 

duimstok' naar die afstand moet kijken. 'Ik heb gezien dat 

andere predikanten dopen met een pollepel en dat soort 

onzin. Daar moet ik vreselijk om lachen.' 

Waarom de kerk niet heeft gekozen de doop van het jongetje 

uit te stellen tot het weer veilig is? 'Nou, dat is heel eenvoudig, 

we zagen geen belemmering', aldus Poortinga. 'Hij stond 

gepland voor 12 april, dat was de trouwdag van de ouders, zij 

vonden dat mooi. En wij vonden het mooi om met Pasen te 

dopen. De doop is belangrijk, en de risico's zijn te 

verwaarlozen. Ik heb wel nagevraagd of het virus via water kan 

worden overgedragen, maar dat is niet zo. Daarin wordt het 

sterk verdund. Het is onzin dat een kind via water besmet zou 

raken.' 

anderhalve meter 

Het kabinet heeft voor religieuze vieringen een uitzondering 

gemaakt op de coronamaatregelen. Die mogen doorgaan, met 

maximaal dertig mensen. In de richtlijn voor religieuze 

vieringen van het RIVM staat als voorwaarde dat de 

aanwezigen 'te allen tijde' anderhalve meter afstand moeten 

houden. Dat is in Zeewolde niet gelukt. Het doopvont is 

tachtig centimeter breed. Het plan was dat de vader met het 

kind en de dominee met het water zo ver mogelijk hun armen 

zouden strekken, om de afstand te bewaren. Toch staan ze 

allebei met hun hoofd voorover, met de baby er tussenin. 
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Avondmaal kan online, waarom de dooii. 

dan niet? 

Dat hij daarmee de richtlijnen heeft overtreden, betwist 

Poortinga. 'Ik zou het zo weer doen, al zou ik er wel beter op 

letten dat we onze armen strekken. Ik denk dat die anderhalve 

meter bedoeld is voor het dagelijks verkeer. De caissière in de 



supermarkt zit op tachtig centimeter afstand. Ja, daar zit nu 

plastic tussen, maar dat was in het begin ook niet zo. Die 

anderhalve meter houdt verband met hoesten en niezen.' En 

praten? 'Ja, maar ja, oké, wat moet je dan, een bandje laten 

afspelen?' 

Heeft hij overwogen een mondkapje te dragen tijdens het 

uitspreken van de woorden die bij het sacrament horen? 'Nee, 

absoluut niet. Dan komt dat mondkapje in het middelpunt te 

staan.' 

De elf aanwezigen hebben zondag gelet op de veiligheid, zegt 

de dominee. 'Tijdens de dienst hebben we anderhalve meter of 

meer afstand gehouden en voordat ik ging dopen heb ik mijn 

handen ontsmet. Dan is het mager om te focussen op die 

anderhalve meter tijdens het dopen zelf. Het wordt een beetje 

gek als je dan krampachtig gaat doen. Die afstand is geen wet 

van meden en perzen.' 

'Die anderhalve meter afstand geldt niet soms wel en soms 

niet', zegt een woordvoerder van het RIVM. 'Wij zeggen: houd 

afstand, punt. Het virus wordt vooral overgedragen door 

druppels, bijvoorbeeld bij hoesten en niezen. Dat kan ook bij 

praten gebeuren. De richtlijnen zijn super duidelijk. Dit is 

waarom premier Rutte het een intelligente lockdown noemt: 

je moet je gezond verstand gebruiken.' 

eigenwijs 

Daniëlle Woestenberg, secretaris van het Interkerkelijk 

Contact in Overheidszaken (CIO), noemt het onverstandig om 

toch doopdiensten te houden. 'Dit moeten we niet willen.' De 

richtlijn van het CIO, dat nauw contact heeft met minister 

Grapperhaus, is: stel uit wat je uit kunt stellen, beperk fysieke 

bijeenkomsten en doe zo veel mogelijk online. 'Je hebt overal 

eigenwijze mensen rondlopen. Daar valt dit ook onder', aldus 

Woestenberg. 'Ik kan me voorstellen dat je een kind wilt 

dopen als het ernstig ziek is. Maar als dat niet het geval is 

zeggen wij: uitstellen.' 

Ook de Protestantse Kerk in Nederland meldt op haar website 

dat dopen door de huidige richtlijnen van de overheid 

momenteel niet mogelijk lijkt. 'Bij dopen raak je de ander aan

en is het niet mogelijk om anderhalve meter afstand te 

bewaren.'<  
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