
Kerk zijn in de komende maanden 

 

De overheid heeft versoepelingen aangekondigd in de regelgeving rondom samenkomsten, ook van kerken. Naar 

aanleiding daarvan heeft een commissie uitgezocht wat dat betekent voor onze gemeente. Deze commissie heeft ook u 

benaderd om uw mening te geven over de mogelijkheid van diensten in ons kerkgebouw. Daarop is door veel leden 

gereageerd, dank daarvoor! Op basis van de bevindingen van de commissie en uw reacties heeft de commissie advies 

uitgebracht aan de kerkenraad.  

 

De kerkenraad heeft maandag 8 juni vergaderd om een besluit te nemen over hoe het gemeenteleven vorm kan krijgen 

in de komende weken.  

 

Uitgangspunt is en blijft: De kerkenraad wil het virus niet verder verspreiden en toch het gemeenteleven gaande 

houden. We doen dat om de meest kwetsbaren te beschermen en mee te helpen dat de zorg het aankan. Tegelijk willen 

we het kerkzijn zo optimaal mogelijk vormgeven om als gemeente God en elkaar te ontmoeten en om toegerust de 

wereld in te gaan. 

 

Diensten in ons kerkgebouw 

Als we nu weer beginnen met ‘live’ diensten, waarbij een beperkt aantal gemeenteleden aanwezig mag zijn, dan vraagt 

dat veel inzet en mankracht. Daarnaast wordt vanuit het Dienstenbureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken 

dringend geadviseerd om nog niet tijdens de samenkomsten gezamenlijk te zingen of om elkaar als gemeente rond de 

dienst te ontmoeten. Dat zijn twee elementen die juist ook nu het meest als gemis ervaren worden nu we niet kunnen 

samenkomen. Dat is ook gebleken uit de uitslag van de enquête die de commissie gehouden heeft in de gemeente. Kort 

gezegd komt het erop neer dat een derde deel van de gemeenteleden heeft aangegeven niet naar de kerk te kunnen 

komen omdat zij of familieleden in een risicogroep vallen. Nog eens een derde geeft aan gezien de beperkingen die er 

nog zijn, liever thuis te dienst bij te wonen.  

 

De kerkenraad heeft daarom besloten ‘voorlopig’ alleen door te gaan met de huidige vorm van ‘online-diensten in de 

komende tijd. We hebben geen termijn vastgesteld tot wanneer dit nog gaat duren. Wel zal de kerkenraad op 6 juli 

opnieuw vergaderen over het vervolg. Per keer zullen we de maatregelen van de overheid bekijken, de nieuwe adviezen 

vanuit het Dienstenbureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken bespreken en vervolgens besluiten wat wijs is. 

 

Samenzang 

De ‘samenzang’ wordt momenteel alleen door het orgel begeleid. De bedoeling is dat in de komende tijd twee 

voorzangers de samenzang zullen begeleiden, samen met het orgel. Deze week is overigens een nieuwe microfoon in de 

kerkzaal geïnstalleerd, waardoor het geluid van orgel (en normaal gesproken ook van samenzang) beter te horen zal 

zijn. 

  

2e dienst 

De kerkenraad heeft ook nagedacht over de tweede dienst. We ervaren het als een gemis dat deze niet georganiseerd 

kon worden in de afgelopen maanden. Niet alle predikanten zijn bereid om te ruilen of live voor te gaan (ook bij hen zijn 

er die in risicogroepen vallen) en ds. Aalderink kan niet structureel 2 diensten per zondag verzorgen. Voor de komende 

weken is daarom afgesproken dat ds. Aalderink twee zondagen een 2e dienst voorbereidt (te weten 21 juni en 5 juli). 

Tijdens de 3 vrije zondagen tijdens de vakantie van ds. Aalderink zal één dienst gehouden worden, in te vullen door 

preeklezer en gastpredikanten. Daarna, in augustus, zal gezocht worden naar mogelijkheden om voor 2e diensten ook 

gastpredikanten te benaderen om te ruilen. Of- en in hoeverre dit lukt moeten we afwachten. U wordt daarvan tijdig op 

de hoogte gehouden.  

 

Huisbezoeken 

Huisbezoeken werden in de afgelopen maanden niet gedaan. Alleen telefonisch of schriftelijk contact was mogelijk. De 

kerkenraad heeft besloten dat huisbezoek weer mogelijk is. Daarbij gelden de volgende aspecten:  



- We houden ons aan de regels van de overheid en de adviezen van het Dienstenbureau van de Christelijke 

Gereformeerde Kerken: geen fysiek contact en 1,5 meter afstand; 

- Er wordt vooraf met u/jou overlegd welke vorm van ontmoeting de voorkeur heeft. Heeft u ondanks de 

versoepelingen toch liever nog geen bezoek, dan respecteren we dat; 

- Ook voor Brugchelencamp is de bezoekregeling inmiddels weer zodanig versoepeld waardoor een bezoekje 

door een ambtsdrager binnen de geldende voorwaarden weer mogelijk zal zijn. 

 

Ontmoeting 

We missen het onderling contact; de ontmoeting. Voorlopig kan dat nog niet rond de erediensten in ons kerkgebouw. 

Wat wel kan, en daar wil de kerkenraad graag toe oproepen, is om de ontmoeting te zoeken op andere manieren en in 

kleinere bijeenkomsten: in de wijk, via het verenigingsleven. Normaal gesproken is het kerkelijke seizoen al afgelopen, 

maar nu alles anders gaat, en veel vakanties afgezegd zijn, is het de overweging waard om toch nog eens te proberen 

om een ontmoeting met elkaar te hebben op veilige manieren. Hierbij valt te denken aan:  

Een tunpetear per wijk:  

Iemand met een grote tuin verwelkomt anderen voor de koffie/thee etc. Daarbij blijft het belangrijk om de 

afstandsregels te hanteren en goed na te denken over consumpties.  

Digitaal afspreken 

De kerkenraad zal een abonnement op het programma Zoom afsluiten, zodat leden, verenigingen, wijken, ook daarvan 

gebruik kunnen maken om digitaal elkaar te ontmoeten. Diverse gemeenten hebben goede ervaringen met digitaal 

vereniging, preekbespreking, bijbelquizes, etc. We moedigen u en jou aan om hierin zelf initiatief te nemen. U kunt het 

kerkelijk bureau benaderen als u Zoom wilt gebruiken voor uw digitale bijeenkomst of vergadering.  

 

Vergaderingen 

Voor de overige kerkelijke activiteiten is het advies: 

• Kunt u de bijeenkomst uitstellen? Zo ja: uitstellen. 
• Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: digitaal. 
• Zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Is het dringend noodzakelijk om live in ons 

kerkgebouw te vergaderen, dan kan dat alleen in overleg met de koster. 
• richt de vergadering zo in dat deelnemers op tenminste 1,5 meter afstand van elkaar kunnen plaatsnemen; 

 

Digitaal vergaderen: digitaal vergaderen kunt u doen via Skype, of via het abonnement van de kerk op Zoom (vraag het 

kb om gegevens) 

Gebruik van ons kerkgebouw 

Overige activiteiten in ons kerkgebouw zijn in verband met de strikte hygiëne- en afstandregels vooralsnog niet 

mogelijk.  

 

Tot slot 

De kerkenraad heeft het besluit om op zondag vooralsnog niet samen te komen in de kerk met pijn in het hart 

genomen. Broeders en zusters, laten we het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. En 

gedreven door Zijn liefde naar elkaar blijven omzien.  

“Vader, maak ons tot een zegen; 

hier in de woestijn. 

Wachtend op uw milde regen, 

om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.” 


