
Klok Open Hof Ommoord 
 

 

Versie 25-4-2020 (V2) - 952.1                                                           Pagina 1 van 3 

 

Luidinstructie klok Open Hof Ommoord 
 

Historie en doel 

Op 19 november 2011 is om 11.00 uur de klok van de Open Hof Ommoord in gebruik genomen. De 

aanwezigen verwelkomden het klokgelui met een warm applaus (luister hier naar het fragment: 

https://www.youtube.com/watch?v=NEswR4SbkCA). Een historische daad, want dit was voor het 

eerst, dat er in Ommoord echt klokgelui te horen was. Sindsdien wordt op diverse momenten in de 

week de klok geluid. Hoe dat werkt en welke afspraken hierover zijn gemaakt, leest u in deze 

instructie. 

Installatie 

Het kastje van de luidinstallatie bevindt zich in het portaal bij de ingang van de kerk, van binnenuit 

gezien in de kast links. 

 

Automatisch luiden 

 
Afspraken: 

1. Voor alle reguliere PKN- en RK-vieringen op zondag is het AUTOMATISCH luiden als volgt ingeregeld: 

a. Dienst om 9.30 uur  – de klok luidt van 09.20 uur tot 09.22 uur 

b. Viering om 11.15 uur  – de klok luidt van 11.05 uur tot 11.07 uur 

2. Voor de overige diensten/vieringen zoals oecumenische diensten, avonddiensten/-vieringen, 

uitvaartdiensten, huwelijk of anders, zal het luiden dus HANDMATIG plaatsvinden. Uitzondering hierop 

zijn de WODD diensten, waarvoor het luiden WEL AUTOMATISCH plaatsvindt. 

Opmerkingen: 

1. Bij de oecumenische diensten om 11.15 uur dient VOORAF het automatisch luiden te zijn 

uitgeschakeld. 

2. Op de zondag voorafgaand aan een oecumenische dienst zal de laatst dienstdoende RK-koster het 

luidprogramma op “UIT” zetten. De dienstdoende koster van de oecumenische dienst kan dan direct 

handmatig luiden en moet na afloop van die dienst (in elk geval na 11.15 uur) het luidprogramma weer 

op “AAN” zetten. Procedure als hierboven omschreven, maar dan van “UIT” naar “AAN”. 

3. Een dienstdoende koster kan altijd zien of het luidprogramma aan of uit staat door 1x op de grijze knop 

te drukken; op de derde regel staat dan Luidprogramma “AAN” of “UIT”. Zo nodig kan de koster dan 

“ingrijpen” en de juiste stand meegeven. 

Hoe zet u het automatisch luiden uit? 

Op de daarvoor bestemde tijd: 

1. Open het kastje van de luidinstallatie; het display staat op het begindisplay. 

2. Druk 1x op de grijze knop; op het display verschijnt op de 3e regel de tekst: “Luidprogramma AAN”. 

3. Luidprogramma uitzetten door op de naastgelegen zwarte knop te drukken. 

4. Er verschijnt dan de tekst: “Luidprogramma UIT” en het programma is inactief. Daarna de klok 

handmatig luiden.  

https://www.youtube.com/watch?v=NEswR4SbkCA
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Wanneer moet u handmatig luiden? 

1. Op zondag bij diensten en vieringen die NIET op de reguliere tijdstippen (9.30 uur en 11.15 uur) 

aanvangen, zoals oecumenische diensten, zondagavonddiensten, WOD-diensten en 

adventssamenzang. 

2. Bij overige diensten en vieringen, met name door de week bij o.a. huwelijk en uitvaartdiensten. 

Hoe moet u handmatig luiden? 

Op de daarvoor bestemde tijd: 
1. Open het kastje van de luidinstallatie.  

Het display staat op datum en tijd (het begindisplay – zie afbeelding boven). 

2. Druk op de grijze knop, dat is de onderste van de 4 knoppen rechts.  

3. Druk 1x op de linker zwarte knop met nr. 1 onderaan. De klok gaat dan 2 minuten luiden en stopt na 2 

minuten. (1x indrukken = 2 minuten luiden). 

Mocht de klok blijven luiden na de ingestelde 2 minuten: druk op rode knop. Het luiden stopt dan na een 

slag of 6. 

Op welk tijdstip moet u handmatig luiden? 

10 Minuten voor aanvang van de dienst/viering. 

Bijzondere diensten 

1. Uitvaartdienst: 

a. Indien de familie het wil kan de klok (kort), bij aankomst van de overledene, geluid worden.  

b. Als de stoet zich in beweging zet wordt de klok, zoals is afgesproken door de koster met de 

uitvaartleider, geluid tot het moment dat de kist in de rouwauto staat of tot de rouwauto uit het zicht 

is van de hoofdingang.  

c. Omdat niet van te voren is vast te stellen hoe lang de klok moet luiden, HANDMATIG het luiden 

voor een ruim aantal minuten inschakelen (1x drukken is 2 minuten, 2x drukken is 4 minuten, 3x 

drukken is 6 minuten….enz.) en door het indrukken van de rode knop het luiden stoppen. 

2. Trouwdienst: 

a. Bij aankomst van het bruidspaar op het plein voor de kerk totdat het bruidspaar binnen is luidt u de 

klok. Voldoende tijd laten luiden; eventueel stopzetten met de rode knop. 

3. Doopdienst – doopviering: 

a. Bij een PKN-dienst wordt tijdens de dienst NIET geluid. Bij een RK-viering wordt er eventueel geluid 

in overleg met de pastores. 

4. Goede Vrijdag: 

a. De klok wordt NIET geluid. 

5. Paaswake: 

a. Voor deze dienst zal het luiden HANDMATIG plaatsvinden. 

6. Adventssamenzang: 

a. De klok wordt, zoals bij een normale dienst, 10 minuten voor aanvang 2 minuten geluid. 

7. Kerstavond en Oud en Nieuw:  

a. Voor deze diensten zal het luiden AUTOMATISCH plaatsvinden. 

Bijzondere evenementen 

1. Op 4 mei herdenken we tijdens de Nationale Herdenking verschillende groepen slachtoffers - de klok 

luidt van 19.45 uur tot 19.58 uur. 

a. Voor dit evenement zal het luiden AUTOMATISCH plaatsvinden.  

2. Voor andere bijzondere evenementen zal men een aanvraag moeten indienen bij de beide 

coördinatoren oecumene. 

Indien akkoord zal één van de coördinatoren oecumene de algemeen coördinator van het luiden van de 

klok informeren. 

a.     Voor dit evenement zal het luiden HANDMATIG plaatsvinden. 



Klok Open Hof Ommoord 
 

 

Versie 25-4-2020 (V2) - 952.1                                                           Pagina 3 van 3 

 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum.  

Opsteller en vaststelling 

Aldus opgesteld, juli 2018 door Nico Hof en Joost Barendrecht. 

V1 – Dd. 03 september 2018 vastgesteld door Oecumenisch Beraad.  

Wijzigingshistorie 

V2 – Afspraken punt 2 (WODD) en opmerkingen punt 1 en 2 (aanvangstijd) dd. 23 april 2020 aangepast door Nico 

Hof en Joost Barendrecht. Tevens hoofdstuk bijzondere evenementen toegevoegd. Gezien de beperkte omvang van 

de wijziging, is het niet noodzakelijk V2 voor te leggen voor goedkeuring aan Oecumenisch Beraad. 

 


