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De kerkenraad heeft zich bezonnen over de gevolgen van de nieuwe lockdown voor onze gemeente. 
Het CIO, waarbij de PKN is aangesloten, adviseert om de kerkdiensten zoveel mogelijk alleen digitaal 
uit te zenden en, als er redenen zijn om fysieke diensten te houden, met name tijdens de feestdagen, 
dan met maximaal 30 kerkgangers. Onder verwijzing naar dit advies schrijft de PKN zelf dat het goed 
voor te stellen is als gemeenten kiezen voor ‘volledig online’. De uiteindelijke beslissing laat de PKN 
over aan de plaatselijke gemeenten.  
 
Als kerkenraad vinden we het een ontzettend lastig dilemma. Enerzijds hechten we grote waarde aan 
de fysieke kerkdienst, juist ook in deze tijd. Daarbij komt dat we zorgvuldige maatregelen treffen en 
het risico op besmetting in de kerkdiensten minimaal is. Tegelijkertijd voelen we ook aan dat het een 
verkeerd signaal kan zijn naar onze dorpsgenoten als vrijwel iedereen moet thuisblijven, behalve 
kerkgangers, en als vrijwel alle publieke gebouwen zijn gesloten, behalve de kerk. Het is belangrijk 
dat ook de kerk in het belang van de volksgezondheid een bijdrage levert aan de lockdown en dat we 
ons solidair opstellen naar anderen. Dit maakt dat we uiteindelijk, met pijn in ons hart, tot het 
volgende besluit zijn gekomen: 
 

• Alle kerkdiensten tot 19 januari 2021 zijn uitsluitend nog online mee te maken. In de kerk zijn 
alleen aanwezig: predikant, ouderling van dienst, koster, organist en/of andere musici, 
zangers en technici. 

• Voor de kerkdiensten op kerstavond en 1e kerstdag maken we een uitzondering. Deze 
diensten zijn dus wel te bezoeken. De 1e dienst op kerstavond begint om 19.00 uur. De 2e 
dienst op kerstavond wordt een uur verschoven, van 21.00 uur naar 22.00 uur, zodat we na 
de dienst van 19.00 uur extra kunnen ventileren. De ochtenddienst op 1e kerstdag begint om 
10.00 uur en tijdens deze dienst is er ook oppas. De avonddienst op 1e kerstdag gaat alleen 
door als er voldoende aanmeldingen zijn. Inschrijving is mogelijk tot en met dinsdag 22 
december. De beslissing over het wel of niet doorgaan wordt daarna genomen. 

• Tot 19 januari 2021 vervallen ook alle overige activiteiten, zoals jeugdclubs, catechese, uur 
van gebed, etc. 

• Het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers op 10 januari 2021 wordt verplaatst naar 
24 januari 2021, mits de lockdown niet wordt verlengd. 

• De viering van het Heilig Avondmaal in januari 2021 komt te vervallen. 
 
Ondertussen geloven we dat God niet in lockdown gaat. Jezus heeft de grootst mogelijke afstand 
overbrugd door mens te worden. En met zijn Geest waait Hij waarheen Hij wil, door alle menselijke 
barrières heen. Laten we in dat vertrouwen leven, omzien naar elkaar en bidden voor de wereld.  
 
Hartelijke groet, 

 
Henk (H.J.) de Haan (scriba) 

 


