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Nu de lockdown is verlengd blijven de eerder genomen beslissingen gelden, in ieder geval tot 9 februari 
2021.  
 
Voor de kerkdiensten betekent dat dat deze uitsluitend online zijn mee te maken. Alleen voor de 
bevestigingsdienst op 24 januari a.s. wordt een uitzondering gemaakt, in die zin dat alleen de meest 
nabije familie van de nieuwe en aftredende ambtsdragers aanwezig mag zijn in de kerk. Het aantal 
bezoekers zal dan ook ruim onder de 30 personen liggen. De uitzondering is gemaakt omdat het college 
van ouderling-kerkrentmeesters al geruime tijd onderbezet is, onbekend is hoelang de beperkingen 
nog gaan duren en er juist ook in deze tijd de nodige hoeveelheid werk verricht moet worden. 
 
Daarnaast heeft de PKN het dringende advies gegeven om gedurende de verlengde lockdown in het 
geheel niet meer te zingen tijdens een kerkdienst. Dit advies heeft te maken met de grote zorgen in 
Nederland over de opkomst van de Britse variant van het coronavirus en ook met de situatie in twee 
gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is geweest. Het advies is afkomstig 
van de werkgroep ‘zingen in de kerk’ die bestaat uit deskundigen op het gebied van ventilaties en een 
gezond binnenmilieu. Als moderamen hebben we met pijn in ons hart besloten dit dringende advies 
op te volgen. Dat betekent dat er in de kerkdiensten alleen nog digitale muziek afgespeeld zal worden. 
Er zullen dan ook geen zangers, organisten en andere musici meer in de dienst aanwezig zijn. Dat is 
een groot gemis, omdat zelf gemaakte muziek van toegevoegde waarde is en ook gewaardeerd werd 
door velen. We bedanken de zangers, organisten en andere musici hartelijk voor hun inzet en hopen, 
indien nodig, in de toekomst weer een beroep op hen te mogen doen. De digitale muziek zal 
voornamelijk afkomstig zijn van Nederlandzingt en Sela. Zoveel mogelijk wordt geprobeerd psalmen 
en liederen te kiezen die in de door ons gebruikte bundels te vinden is. Maar dat zal niet altijd lukken, 
waardoor een psalm in een andere berijming gezongen wordt of een lied dat niet in onze bundels staat.  
 
Verder kunnen alle groepsactiviteiten in de komende tijd nog niet fysiek plaatsvinden. In overleg met 
de leidinggevenden wordt gezocht naar manieren om verbinding met elkaar te houden, zeker ook met 
tieners en jongeren. Sommige activiteiten zullen online plaatsvinden, zoals de mentorcatechese en de 
belijdeniscatechese. Fysieke ontmoetingen zijn alleen mogelijk in twee- of drietallen, met 
inachtneming van de geldende maatregelen, zoals maximaal 2 personen (van 12 jaar of ouder) op 
bezoek in eigen woning en met maximaal 2 personen (van 12 jaar of ouder, gezinnen uitgezonderd) 
buiten de eigen woning samenzijn. Als thuis samenkomen niet mogelijk, kan bij wijze van uitzondering 
gebruik worden gemaakt van de Oude Pastorie, uitsluitend in overleg met de beheerders. Maximaal 1 
keer per dag mogen dan 2 personen gebruik maken van een kamer beneden.  
 
Als kerkenraad doet het ons veel pijn beslissingen te moeten nemen die het gemeenteleven drastisch 
beperken. Dat andere kerkelijke gemeenten soms andere beslissingen nemen, ontdoet ons niet van 
onze eigen verantwoordelijkheid. We zijn van mening dat de beslissingen noodzakelijk zijn gelet op de 
verspreiding van het virus. Steeds weer horen we van gemeenteleden die besmet raken en meerdere 
gemeenteleden zijn inmiddels ook aan het virus overleden. Daarnaast willen we solidair zijn met onze 
dorpsgenoten en in het belang van de volksgezondheid ook als kerkelijke gemeente een bijdrage 
leveren aan de lockdown. We hopen op uw begrip en vooral ook uw gebed. Uiteraard staan we ook 
open voor opmerkingen en suggesties om op een verantwoorde manier in deze tijd gemeente van 
Christus te zijn. 
 
Hartelijke groet, 
 
Henk (H.J.) de Haan (scriba) 

 


