
Aan de leden van de kerkenraden, de predikanten en de kerkelijk werkers 

in de classis Delta van de Protestantse Kerk. 

Wemeldinge, 9 oktober 2020 

Betreft: vervolgbericht in corona-tijd 

 
Beste zusters en broeders, 

Alhoewel er deze vrijdagavond niet zo veel nieuws te melden is hecht ik eraan toch 

nog een korte brief aan u te sturen. Daarbij een link naar een bericht op de landelijke 

website van de kerk waarin ook niet veel nieuws staat maar die wel het resultaat is 

van overleg tussen kerk(en) en de minister op een aantal momenten deze week tot 

en met vanmiddag. 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/de-ernst-van-covid-19-vraagt-aanpassing-

van-en-maatwerk-voor-kerken/ 

In het overleg is aangedrongen op ruimere benutting van veilige mogelijkheden die 

kerken hebben toe te kunnen passen en op maatwerk. Alhoewel er begrip is, is er nog 

weinig beweging en dat heeft ook alles te maken met de spanning van de komende 

dagen of komende dinsdag juist niet nog strengere maatregelen - samenleving breed 

- moeten worden afgekondigd.  

De nauwkeurige lezer zal zien dat in de tekst van het CIO nu ook gesproken wordt over 

‘met inachtneming van de eigen plaatselijke situatie, het aantal bezoekers terug te 

brengen, zo mogelijk en bij voorkeur tot het maximum van 30’. Dit doet al iets meer 

aan maatwerk denken en de hoop is dat in die richting volgende week verder ruimte 

gecreëerd kan worden, althans als de algemene COVID – 19 situatie dat toelaat.  

Het was voor velen een moeilijke week. Als classispredikant ben ik er in mijn 

verantwoordelijkheid mee bezig maar mijn gedachten zijn deze week vooral bij u als 

kerkenraden. Telkens maar weer ter plaatse het gesprek of de discussie moeten 

voeren, onderling, met gemeenteleden, met anderen: hoe heb je je te verhouden tot 

de veranderende adviezen en richtlijnen.... Wat doen we, hoe doen we het? Wat 

betekent het voor het gemeente-zijn? Wat kunnen we verantwoorden? Er ontstaan 

hierdoor soms toch ook onderlinge fricties. Hoe gaan we daar dan weer goed mee 

om? En er komen veel belangrijke dingen in het gedrang. Je dreigt er soms moedeloos 

van te worden.  

Er wordt veel gevraagd van wie nu verantwoordelijkheid draagt in de gemeente. Ik 

heb veel respect en waardering voor u allen! 

Tenslotte wil ik met u delen dat ik toch met enige zorg toeleef naar komende zondag. 

Er zal door heel wat mensen – en ook door media – met grotere belangstelling dan 

anders gevolgd worden hoe er her en der gehandeld wordt. En dat kan ook reacties 
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van allerlei aard oproepen. Ik hoop en bid dat overal in ons land de kerkdiensten veilig 

en in rust en vrede gehouden zullen kunnen worden. Eén van de psalmen die voor 

komende zondag op het rooster staat als psalm van de intocht is de 130e. Ik sluit af 

met het derde vers volgens de nieuwe berijming: 

Ik heb mijn hoop gevestigd  

op God de Heer die hoort.  

Mijn hart, hoezeer onrustig,  

wacht zijn verlossend woord.  

Nog meer dan in de nachten  

wachters het morgenlicht,  

blijf ik, o Heer, verwachten  

uw lichtend aangezicht. 

 
Door alle dingen heen, een gezegende zondag gewenst!  
 
Mede namens het breed moderamen, in Christus verbonden, 

 

 
 
Ds. Arie van der Maas 


