
Veelgestelde vragen over het kerkenraadsbesluit rondom (niet) openstellen kerkgebouw 
 

Ziet de kerkenraad het belang van kerkdiensten niet in?  
Ook de kerkenraad verlangt er weer samen te komen in de kerk. Het besluit om voorlopig niet samen te 
komen in het kerkgebouw is bepaald niet uit een gebrek aan verlangen of noodzaak genomen, maar vooral 
uit praktische overwegingen. Daarbij is het belangrijk om te benadrukken dat de kerkdiensten wel 
doorgang vinden! ‘De gemeente komt samen rond een geopende Bijbel! Let wel: de geméénte en niet 
slechts een afvaardiging daarvan. De samenkomst nu dan weliswaar een poosje niet in één huis, maar 
verspreid in onze eigen huizen. Maar niet minder onder de aanroeping van Gods Naam, in die Naam.’ (prof. 
M.J. Kater, RD 19/5)  
 
Zouden we niet wat meer vertrouwen moeten hebben? 
Onder gemeenteleden, ook onder de kerkenraad, wordt er soms verschillend gedacht en invulling gegeven 
aan de omgang met de corona-crisis. Als kerkverband onderschrijven we deze uitgangspunten: 
De kerk wil het virus niet verder verspreiden en 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. Elke kerk(enraad) moet hierin zoekend en biddend hun weg vinden, toegespitst op de lokale 
situatie.  
Op de website van de CGK was deze waarschuwing te lezen: wees terughoudend met het beoordelen van 
het gedrag van gemeenteleden en het gebruik van geestelijke motiveringen. In een kleine rondgang (…) 
hoorde ik zeer verschillende manieren waarop zij met deze zaken omgingen. De één liet de gemeente wel 
samenkomen: als een getuigenis in deze wereld. De ander liet geen enkel gemeentelid meer komen, ook als 
een getuigenis, want als het aankomt op gehoorzamen aan de overheid hebben wij als christenen een 
voorbeeldfunctie. Als je deze tegenstellingen geestelijk motiveert, sla je het gesprek erover dood. Kijk verder 
dan dat: herken dat ieder op zijn of haar eigen manier zoekt naar een passende reactie op deze 
uitzonderlijke situatie. 
 
Wat wordt er bedoeld met nodige mankracht om het kerkgebouw te openen? 
Als de kerk open gaat, moeten we een uitgebreid protocol gaan volgen. Er zijn per dienst 5 tot 10 
vrijwilligers nodig om inschrijvingen te regelen, plaatsen te wijzen, naderhand schoon te maken, op regels 
te wijzen, etc. Dit betekent daarmee niet dat de kerkenraad deze extra werkzaamheden niet ziet zitten, 
maar we hebben op dit punt vooral gekeken naar de praktijk: vrijwilligers zijn vaak al moeilijk te vinden. Uit 
de enquête blijkt dat 70% van de gemeente (nog) niet naar de kerk zal komen, dus de vrijwilligers moeten 
gevonden worden onder de overige 30%. Gezien de zomervakantie, waardoor de beschikbare groep nog 
kleiner wordt, leek de kerkenraad dit lastig realiseerbaar.  
 
Over de periode tijdens en na de zomervakantie moet nog besloten worden en daarbij zal de kerkenraad 
onder meer gaan overwegen of het praktisch haalbaar is om live-diensten te gaan organiseren wanneer 
een (groot) deel van de gemeente, inclusief koster en voorganger, afwezig is met vakantie. Zoals beloofd 
komt de kerkenraad hier begin juli op terug. 
 
Is 30% van de gemeente niet genoeg om weer bijeen te komen? 
Het besluit om nog niet live kerkdiensten te houden is niet genomen omdat er te weinig mensen zouden 
komen. De enquête was allereerst bedoeld was om in te schatten hoe we om zouden moeten gaan met 
uitnodigingsbeleid: splitsen in wijken; alfabetisch; of open inschrijving. Gezien de aantallen zou een open 
inschrijving prima werken. Maar uit het feit dat 70% van de gemeente voorlopig niet komt, blijkt 
bovendien dat de online diensten voor velen voorlopig nog zeer belangrijk zijn. De kerkenraad heeft 
daarom – naast andere praktische overwegingen – gemeend dat het ondersteunen van het zingen in 
online-diensten grotere prioriteit heeft. 
Over welke regels en voorschriften bij diensten in ons gebouw hebben we het eigenlijk? 
U kunt het hele protocol vinden op www.cgk.nl/coronaprotocol, maar in grote lijnen gaat het om: 



- Per huishouden afstand van 1,5 meter houden ten opzichte van anderen. Dat betekent voor ons: 
maximaal 70 personen in ons gebouw. (per 1 juli) 

- Aangewezen zitplaatsen 
- Tussen de diensten volledige schoonmaak van de kerkzaal en alle ‘contactpunten’ 
- Tijdens, tussen en na de diensten uitgebreid ventileren 
- Vaste looproutes om de kerk in en uit te gaan 
- Geen sociale contacten voor en na de dienst.  
- Geen gebruik maken van toiletten 
- Geen koffiedrinken 
- Niet zingen 

 
Waarom kan dominee Aalderink niet standaard 2 keer voorgaan?  
De totale voorbereiding van één dienst ligt voor ds. Aalderink tussen de 12 en 15 uur. Omdat dit de eerste 
gemeente van dominee is, liggen er geen preken 'op de plank'. Dominee Aalderink heeft daarom al sinds 
zijn aantreden in 2014 de afspraak met de kerkenraad dat er 2/3 keer per maand geruild mag worden om 
de werkdruk aanvaardbaar te houden en de overige werkzaamheden zoals pastoraat, vergaderen, 
jeugdwerk, etc. te kunnen doen. De al geplande ruilingen in juni zijn door de desbetreffende predikanten 
teruggetrokken. Het lijkt er op dat na de zomervakantie de geplande ruilingen wel doorgaan, zodat het dan 
weer mogelijk zou moeten zijn om standaard 2e diensten te houden.  
 
Tenslotte  
De kerkenraad houdt “de vinger aan de pols” door regelmatig dit specifieke besluit te evalueren tijdens 
haar (extra) vergaderingen, op basis van de dan bekende omstandigheden. Zo kan de kerkenraad per keer 
een weloverwogen beslissing nemen, in afhankelijkheid van de zegen van de Heere God.  
 


