
23-03-2020 

Broeders en zusters, 

Via het comité is mij gevraagd om te omschrijven hoe wij als gemeente omgaan met 

de huidige corona-toestanden. 

Bij dezen een samenvatting van de huidige situatie. Mogelijk kan het 

inspireren/behulpzaam zijn. Uiteraard staan we zelf ook open voor goede 

aanvullende ideeën. 

Wat betreft de kerkdiensten: We houden geen publiek toegankelijke diensten in het 

kerkgebouw. Wel verzorgen we wekelijks een online dienst. Omdat we geen 

livestream vanuit de kerk hebben, waarmee mensen gelijktijdig kunnen meeluisteren 

met wat in de kerk gebeurt, lossen we dit anders op. Ik maak wekelijks een nieuwe 

preek/dienst. Die neem ik vervolgens eerder in de week, bijvoorbeeld op de zaterdag 

op. De opname kan gewoon in de kerk plaatsvinden. Daarvoor is naast mezelf 

technisch gezien alleen iemand voor het geluid nodig. Ik kan dan de dienst in een 

lege kerk voordragen. Vervolgens heeft de geluidsman alle tijd om de dienst online te 

zetten. Dat online zetten gebeurt zondagmorgen rond 09.45, zodat heel de gemeente 

om 10.00 uur een nieuwe dienst kan luisteren. In de beleving van de gemeente wordt 

zo dus min of meer naar een ‘live-dienst’ geluisterd, op het vertrouwde tijdstip. 

Wat betreft communicatie: Primair proberen we praktische informatie te 

communiceren via email. Daarmee is een groot deel van de gemeente te bereiken. 

Wie zo niet te bereiken zijn, worden gebeld. Daarnaast worden meer algemene 

berichten die niet van vertrouwelijke aard zijn (zoals dat de diensten niet doorgaan) 

ook gecommuniceerd via Facebook en Instagram. Als kerkenraad communiceren we 

in deze periode vrij veel onderling via een whatsapp-groep. 

Wat betreft pastoraat: Dit gebeurt vooral telefonisch. Als kerkenraad hebben we 

onderverdeling gemaakt van de ouderen in de gemeente. Ieder heeft een aantal 

personen toegewezen gekregen om die met regelmaat op te bellen. Zo zien we erop 

toe dat met name de groep ouderen/kwetsbaren/eenzamen goed in beeld blijft. 

Verder is er uiteraard contact via email en telefoon richting allerlei gemeenteleden 

over diverse zaken die zich aandienen. Zowel van praktische alsook pastorale aard.  

Wees gezegend! 

Janno van den Ende 


