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Beste kerkenraadsleden, zusters en broeders,
Na de aanscherping van maatregelen door de regering van maandagavond 23 maart
kan ik, eerder dan gedacht, een mail sturen die ingaat op een aantal aspecten van
deze aanscherpingen en tevens op wat andere punten. Op de websites van de
Protestantse kerk en op www.gelovenindedelta.nl is onderstaande informatie nog
niet doorgevoerd (althans niet op het moment dat ik dit schrijf) maar ik informeer
jullie zo spoedig mogelijk omdat er op een aantal onderwerpen vragen leven, zaken
onduidelijk zijn en vanavond via landelijke media bepaalde aspecten ook aandacht
krijgen.
1. De verscherpte maatregel om nu ook bijeenkomsten onder de 100 personen te
verbieden en wel tot 1 juni a.s. is erg ingrijpend. Het gaat dus ruim over de Pasen
heen, ja zelfs tot en met Pinksteren 31 mei. Des te nijpender leek het vandaag omdat
er aanvankelijk bij gecommuniceerd werd dat slechts drie personen tegelijk in een
kerkgebouw aanwezig zouden mogen zijn bij het live uitzenden of opnemen van een
on-line kerkdienst. Vanavond is echter door de Rijksoverheid bekend gemaakt dat
voor religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten een apart regime wordt
gevoerd. Maximaal 30 personen. Je kunt dus voor een on-line kerkdienst enkele
personen meer aanwezig laten zijn, bijvoorbeeld een klein groepje zangers. Wel blijft
het dringende advies om dit echt zoveel mogelijk te beperken en vooral verstandig te
handelen. De anderhalve meter regel toe te passen etc. Dertig is hetzelfde aantal dan
uitvaarten. Wie wil nalezen wat de publicatie van de overheid is kan hier
kijken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vragenover-maatregelen-en-handhaving
We hebben ons te realiseren dat deze ‘uitzondering’ wellicht kritische reacties in de
samenleving kan oproepen. Ga hier dus zeer verstandig mee om. Wat mij betreft: echt
alleen nog on-line kerkdiensten houden en dan alleen bijeenkomen met het
noodzakelijke - zo klein mogelijke - aantal mensen. Zorg ervoor dat je geen onnodige
risico’s neemt en ook - omwille van evangelie en kerk - dat je geen aanstoot geeft.
2. Wat vandaag ook spannend was, dat is of het doordeweeks open stellen van het
kerkgebouw op bepaalde uren voor het ‘eventjes binnenlopen’ om een moment in de
kerk aanwezig te kunnen zijn nog wel mogelijk zou blijven. Het leek tot vanavond dat
ook dit niet meer kon maar vanwege de regel genoemd onder het vorige punt kan dit
wel. Maar… neem alle voorschriften in acht. Anderhalve meter… Etc. etc.
3. Voor uitvaarten en kerkelijke huwelijksvieringen was al duidelijk dat dertig
personen het maximaal aantal aanwezigen is. Hoe zeer dit ook ingaat tegen alles wat
je wil en voorstaat maar ook hier: anderhalve meter afstand, ook tussen de zitplaatsen
dus. Geen handdruk, omhelzingen, koffie, nazit…. Volg de aanwijzingen van de
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uitvaartleider die door de brancheorganisatie hierover ook duidelijke instructies heeft
(als het goed is).
4. Werd eerder, ook door mij, de term ‘vitaal beroep’ gebruikt, het is net iets anders:
Predikanten en kerkelijk werkers vallen onder de categorie ‘cruciale beroepen’.
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgesteldevragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen Je ziet dat predikanten
en kerkelijk werkers niet apart vermeld staan maar worden gerekend onder Zorg,
Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning. Er is nog overleg om ook de
kerkelijke categorie apart op de lijst zichtbaar te krijgen maar dat kan toch nog wel
even duren. Wat wel snel is gegaan, in de kerk zelf, en met ‘rugdekking’ van de
overheid is dat predikanten en kerkelijk werkers in Utrecht bij mw. Els Megchelsen
een ‘verklaring predikantschap’ cq ‘verklaring kerkelijk werker’ kunnen aanvragen.
Ook pioniers die het werk van een predikant doen, kunnen zo’n verklaring aanvragen.
(030 - 880 - 1906 of e.megchelsen@protestantsekerk.nl ) Dit kan - nu of in de
komende tijd - nodig zijn om gemeenteleden in een verpleeghuis of ziekenhuis te
bezoeken. Of om in aanmerking te blijven komen voor kinderopvang die beschikbaar
blijft voor ouders die in cruciale beroepen werken. Voor verdere informatie met
betrekking tot bezoekwerk zie de website van de Protestantse kerk, het Corona dossier.
5. Viering Heilig Avondmaal. Diverse gemeenten denken na, stellen vragen over
(andere) mogelijkheden het Heilig Avondmaal te vieren, bijvoorbeeld komende Witte
Donderdag, Goede Vrijdag of in de Paasnacht al naar gelang de traditie in de
gemeente. Ik weet dat er een aantal kerkenraden in de classis is dat zelf al
mogelijkheden verkent en besluiten neemt. Dat kan uiteraard ook want het is de
verantwoordelijkheid van de kerkenraad om dit binnen de orde van de kerk te doen.
Het moderamen van de synode zet zich ervoor in om op korte termijn met richtlijnen
en adviezen te komen.
6. Onze Vader… Het moderamen van de synode ondersteunt de oproep van Paus
Franciscus om morgen, woensdag 25 maart om 12.00 uur, ieder op eigen plaats en in
eigen taal, het gebed van onze Heer, het Onze Vader te bidden. Ook ik beveel dit van
harte bij u aan.
Tenslotte. Het bijzondere van deze tijden is nauwelijks te verwoorden. We worden
beperkt in onze mogelijkheden. Diep menselijke waarden en behoeften zoals ‘vrijheid’
en ‘fysieke verbinding’ staan sterk onder druk. Mensen zijn angstig of eenzaam,
mensen worden lichamelijk ziek of krijgen te maken met psychische problemen.
Tegelijkertijd zien we dat mensen omzien naar elkaar, dat allerlei nieuwe
mogelijkheden ontdekt worden en contacten juist geïntensiveerd worden. Ook
mogelijkheden om de lofzang toch gaande te houden, het evangelie te verkondigen
en gestalte te geven aan het werk van barmhartigheid.
We leven toe naar de vijfde zondag in de 40-dagen. Zondag ‘Judica’, doe mij recht.
Een zondag die in mijn persoonlijke leven op meerder momenten een bijzondere
zondag is geweest. De intochtspsalm op deze zondag is de 43e. Ik sluit af met enkele
zinnen uit het vijfde vers van de berijming: ‘Vertrouw op ’s Heren welbehagen. Hij doet
weldra de morgen dagen. Ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer.’
Mede namens het breed moderamen, in Christus verbonden,

Ds. Arie van der Maas

