
Aan kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers in de classis Delta.  

 

Beste mensen, 

 

Deze woensdag na Pinksteren is het beeld dat ik heb van de gemeenten in de classis als een 

brede waaier met een grote diversiteit aan kleuren en accenten. Dat was altijd al zo maar nu 

zijn daar de verschillende wijzen van omgaan met de verruimde mogelijkheden inzake de 

corona-richtlijnen bijgekomen. Zowel voor wat betreft het al dan niet her-starten met meer 

dan alleen on-line kerkdiensten, als ook weer, met de nodige voorzichtigheid, soms fysiek mij 

elkaar komen bijvoorbeeld als kerkenraad. Dat ieder daarin naar de eigen omstandigheden en 

gelet op de eigen mogelijkheden en samenstelling van gemeenten en groepen in de gemeente 

afwegingen maakt en beslissingen neemt is heel goed. Dat dat soms lastig is, is ook waar. Ik 

merk dat ook aan het aantal en de type vragen dat mij gesteld wordt en opmerkingen die ik 

krijg. Waarbij ook opvalt dat ook daarin verschillen zijn. Sommigen zouden nog meer 

gedetailleerde aanwijzingen willen en anderen vinden het nu al te betuttelend. Ik hoop dat we 

plaatselijk, regionaal en landelijk elkaar met mildheid blijven tegemoet treden, ook nu - 

verruimde mogelijkheden daargelaten - de hele situatie toch veel geduld vraagt en er 

verlangen is naar dingen die een aantal maanden geleden nog zo vanzelfsprekend waren. Ik 

wil me in deze mail verder beperken tot het attenderen op een aantal toch belangrijke 

aanpassingen van de achterliggende week in de richtlijnen en wat beschikbaar gekomen 

achtergrond informatie. De eerste twee punten zullen door velen positief beleefd worden het 

derde vermoedelijk niet… 

 

1. De bediening van de Heilige Doop. Eén van de onderwerpen die de meeste weerstand 

opriep was de bepaling dat de bediening van de Doop niet anders mogelijk zou zijn dan met 

een verlengde dooparm omdat anderhalve meter in acht moet worden genomen. Daarbij werd 

er ook op geattendeerd dat, juist ook gelet op de in onze kerk breed gedeelde doop-theologie, 

er geen bezwaar is de doop voor langere tijd uit te stellen. De door velen niet alleen in de 

plaatselijke gemeenten maar ook bijvoorbeeld in de kring van classis-predikanten, ervaren 

bezwaren met betrekking tot deze strakke richtlijn, heeft er mede toe geleid dat het overleg 

met de overheid via het verband van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) op 

dit punt is voortgezet. Het resultaat is nu dat er onder bepaalde voorwaarde de mogelijkheid 

is om voor de bediening van de Doop en andere rituelen de predikant (en kerkelijk 

werker met deze bevoegdheden) aan te merken als ‘contactberoep’. Voor de 

berichtgeving hierover van vandaag verwijs ik naar de volgende linken: 

 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/vanaf-1-juni-meer-nabijheid-bij-bepaalde-liturgische-

handelingen-mogelijk/ 

 

en 

 

https://www.gelovenindedelta.nl/meer-nabijheid-bij-dopen-mogelijk/ 

 

2. Aantal van maximaal 30 kerkgangers (per 1 juni) en maximaal 100 (per 1 juli) is exclusief 

medewerkers / personeel. In de eerste versie van het landelijke protocol werd gesproken over 

‘inclusief’, dit wil zeggen dat voorganger, koster, organist, ouderling van dienst zouden 

moeten worden meegeteld bij de 30 / 100. Mede omdat in b.v. de horeca gesproken wordt 

over ‘exclusief personeel’ is dit opnieuw ter discussie gesteld en nu is het ‘exclusief’ 

geworden, anders gezegd die mogen er bovenop worden geteld. Wat ‘medewerkers’ zijn is nu 

omschreven als voorganger, ouderling van dienst, organist, koster, enkele technici (voor 
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online kerkdiensten) en enkele musici. Dit is natuurlijk wel een punt van aandacht vind ik 

zelf. In de horeca is dit helder. Je bent personeel of niet. In de kerk kun je als je gaat nadenken 

en oprekken zo wel tot 10  a 15 medewerkers per kerkdienst komen soms (leiding 

kindernevendienst, collectanten etc, etc. ) Dat is dus niet de bedoeling. Ik ga er vanuit dat u 

zelf zo verstandig bent dit niet te doen.  

 

3. Het nog niet kunnen zingen is voor velen een moeilijk te aanvaarden element voor de 

komende tijd. Momenteel is er een landelijke werkgroep (samengesteld uit 

ervaringsdeskundigen vanuit koren en kerken en wetenschappers van o.a. Technische 

Universiteit Delft maar ook andere disciplines) aan het werk om nader uit te zoeken en te 

onderbouwen wat nu wel en niet de risico’s zijn van het zingen in kerkdiensten, met koren en 

bij andere evenementen. We hopen dat met enkele weken verder onderzoeksresultaten komen. 

Op basis van eerste rapportages is echter dat wat geschreven was over het ‘aangepast zingen’ 

in het protocol in de afgelopen dagen nog aan aangescherpt. Ook het zingen met een groepje 

van 4 - 6 zangers met in de kerkruimte ook 30 of straks 100 kerkgangers wordt op dit 

moment afgeraden. Het protocol is hier onlangs op aangepast. Wel is dit mogelijk als er 

alleen on-line diensten worden gehouden dus, dus zonder grotere groepen in het kerkgebouw. 

Het risico is dan kleiner cq aanvaardbaar.  

 

Zie: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/zou-ik-niet-van-harte-zingen-waarom-zingen-

echt-nog-niet-kan/ 

 

Ook het item waarin deze mogelijkheid eerst wel werd genoemd is aangepast: 

 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/vieren-zonder-gemeentezang/ 

 

Misschien mag deze column die mijn collega Wim Beekman van classis Friesland voor 

Friesch Dagblad schreef enige troost bieden: 

 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/niet-zingen/ 

 

4. In mijn brief van 14 mei had ik de link naar de landelijke richtlijnen / het protocol voor na 1 

juni al doorgegeven. In de weken erna is aan dat item een zogenaamd ‘format’ toegevoegd 

voor een plaatselijk corona protocol. De meesten van u zullen zelf inmiddels wel, al dan niet 

met behulp van dit format of door ‘burenhulp’, iets hebben opgesteld maar ik geef de link nog 

een keer door waarin u het Word bestand kunt downloaden: 

 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-

bijeenkomsten/ 

 

5. Verder wil ik het item aanbevelen dat u gisteren ook in de landelijke Nieuwsbrief ontving 

waarin wat meer verteld wordt hoe het overleg met de overheid georganiseerd is. Ik geef toch 

nog een keer de link: 

 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/wat-bespreekt-de-protestantse-kerk-nu-precies-met-

de-overheid/ 

 

en ook de link op de classicale website: 
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https://www.gelovenindedelta.nl/wat-bespreekt-de-protestantse-kerk-nu-precies-met-de-

overheid/ 

 

Ik hoop dat ik u en jullie allen zo weer heb kunnen voorzien van helpende informatie. Als het 

goed is ontving u vorige week ook de digitale nieuwsbrief van de classis. Ik hoop natuurlijk 

dat ook die aandacht krijgt en dat scribae deze nieuwsbrief (net als deze mail) doorklikt naar 

andere kerkenraadsleden en belanghebbenden in de gemeenten. 

 

Tenslotte: voor het gemak, want dan weet u maar dat u mij in die periodes niet kan bereiken, 

ik heb vakantie gepland van 10 - 18 juni en van 29 juli tot 18 augustus. 

 

 

Hartelijke groet en alle goed, Gods zegen en de inspiratie van de Heilige Geest gewenst voor 

de komende tijd. 

 

 
 
 
 
ds. A.P. (Arie) van der Maas 
Classispredikant 
Dorpsstraat 63 |4424 CW Wemeldinge 
T: +31 (0)6 - 31 99 11 07 |+31 (0)30 – 880 1 880 
E: a.vandermaas@protestantsekerk.nl    
W: www.gelovenindedelta.nl  
W: www.protestantsekerk.nl 
W: www.arievandermaas.nl   
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