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Betreft: kerk en corona, update 
 
 
Aan de leden van de kerkenraden, de predikanten, kerkelijk werkers en pioniers in classis Veluwe, 
 
Na een voorjaar waarin we als gemeenten geconfronteerd werden met richtlijnen die het kerkelijk 
leven sterk belemmerden, waren velen dankbaar voor de ruimte die er afgelopen zomer kwam. Het 
bleven gemarkeerde diensten en bijeenkomsten, maar velen waren blij dat ze weer een viering bij 
konden wonen, kerkenraden ademden op na maandenlang digitaal vergaderen, kringen gingen weer 
voorzichtig van start. 
 
In de periode van half maart tot en met begin juli hebben veel voorgangers en vrijwilligers een stap 
harder gelopen. Door hun inzet kon de eredienst (online) voortgang vinden en werd er creatief gezocht 
naar nieuwe vormen van omzien naar elkaar.  Er is veel geïnvesteerd in de verbindingen tussen 
mensen. Tegelijk leven er zorgen in gemeenten: hebben we iedereen in het oog? Raken we mensen 
kwijt? Komen mensen weer terug na de crisis? Het zijn vragen waar we nog geen helder antwoord op 
kunnen geven. 
 
Veel mensen die ik aan het begin van de zomer sprak waren moe. Sommigen zijn van heel dichtbij 
geconfronteerd met het virus. Zij zijn zelf ziek geweest, hebben gevreesd voor het leven van een 
geliefde of zelfs afscheid moeten nemen. Anderen hebben als predikant of kerkelijk werker de 
beperkingen ervaren in het bijstaan van zieken en hun families. Er is ook sprake van 
ongelijktijdigheid, de crisis is heel verschillend beleefd. De een moest alle zeilen bijzetten, de ander 
voelde zich eenzaam. Routines vielen weg en woonhuizen werden opeens privévertrek, kantoor en 
studiezaal ineen. Hoe je het ook ervaren hebt, het heeft ons allemaal ontregeld.  
 
De zomerperiode heeft velen goed gedaan, maar ik hoor ook van predikanten en kerkelijk werkers dat 
zij minder uitgerust aan het nieuwe seizoen beginnen dan vorige jaren. Dat zal te maken hebben met 
de ontregeling en mogelijk ook met de beperkingen die je ervaart. Je plant niet zo ver vooruit en zet je 
plannen en ideeën voor het nieuwe seizoen tussen haakjes. Je enthousiasme wordt getemperd. Goed 
om ons te realiseren dat deze crisis onzekerheid met zich meebrengt en de arbeidsvreugde misschien 
wel onder druk zet. Laten we oog hebben voor elkaar en goed voor elkaar zorgen. Als ambtsdragers 
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onderling, als kerkenraad voor uw predikant of kerkelijk werker, als jeugdouderling voor de jongeren, 
als gemeentelid voor degene waar u altijd naast zat op zondag in de kerk etc. 
 
Inmiddels zijn we in een nieuwe fase aanbeland. Het virus grijpt weer om zich heen en we worden 
geconfronteerd met strengere voorschriften vanuit de overheid. Dat heeft ook consequenties voor de 
kerkelijke gemeenten. Zoals u waarschijnlijk gehoord heeft, maakte minister-president Rutte een 
uitzondering voor de kerken t.a.v. de regel dat maximaal 30 personen bijeen mogen komen in een 
binnenruimte. Deze uitzondering hangt samen met de waardering vanuit de overheid voor de manier 
waarop de kerken in de afgelopen maanden hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Ondanks deze 
geboden ruimte adviseert de landelijke kerk dringend om de algemene lijn van de overheid te volgen 
(het betreft hier niet de eredienst, maar andere bijeenkomsten). Ik wil dit advies graag onderstrepen. 
We dragen als burgers verantwoordelijkheid voor elkaar en de zorg voor de ander - zeker de kwetsbare 
medemens - is een belangrijke waarde. De dringende oproep is om (qua fysieke ontmoetingen) uit te 
stellen wat uitgesteld kan worden, om alleen fysiek bijeen te komen als er een groot en duidelijk 
belang is (bv. gemeentebijeenkomsten die nodig zijn om een predikant of andere ambtsdragers te 
verkiezen). 
 
Juist in deze moeilijke tijd is het belangrijk dat de kerk toegankelijk is: als huis van ontmoeting, 
verkondiging, lofprijzing en gebed. Een plek waar we op adem kunnen komen en onze dankbaarheid 
en zorg met elkaar en met God kunnen delen. Gelukkig zijn de regels met betrekking tot het aantal 
mensen dat samen mag komen in de eredienst onveranderd.  Helaas is er wat zingen betreft wel sprake 
van een aanscherping. Een lastige boodschap, want zingen is voor velen een belangrijk en onmisbaar 
onderdeel van de eredienst. In de regio’s waarin code 2 (zorgelijk) of 3 (ernstig) geldt, wordt 
samenzang afgeraden. U kunt wel kiezen voor een klein groepje (max. 5 personen) dat namens de 
gemeente zingt.  
 
Voor de precieze richtlijnen verwijs ik naar de website van de Protestantse Kerk: 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/aangepaste-situatie-kerkelijke-bijeenkomsten-na-nieuwe-coro
namaatregelen/ 
 
We gaan een onzekere tijd tegemoet. Ik wens u sterkte en Gods zegen bij uw werk als predikant of 
kerkelijk werker, als ambtsdrager of gemeentelid. Gedragen door de woorden van een gebed van 
Søren Kierkegaard: 
 

Heer, wees ons nabij met uw kracht, 
zodat ons hart de blijde zekerheid mag voelen 
dat U niet ver van ons bent, 
maar dat wij leven en bewegen in U. 

 
Het ga u goed!  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
ds. Wilbert van Iperen 
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