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

in de classis Delta van de Protestantse Kerk. 

Wemeldinge, 15 oktober 2020 

Betreft: vervolgbericht in corona-tijd 

 
Beste zusters en broeders, 

We zijn weer een week en een persconferentie verder. In mijn brief van vorige week 

vrijdagavond hingen de door de regering genomen maatregelen van deze week al in 

de lucht. Waren velen op maandag 5 oktober nog onthutst van de ingrijpende 

berichten vanuit het overleg van de minister met de kerken n.a.v. het ‘Staphorst-

incident’ een week later op maandag waren de ontwikkelingen inmiddels zover dat 

gedacht werd: ‘als het daar maar bij blijft’. Dat is – voor de kerken - inderdaad wel zo 

gebleven in grote lijnen, vandaar dat er eigenlijk ook niet veel nieuws te berichten is 

nu t.a.v. het corona beleid in de kerken. Toch leek het me goed voor de helderheid en 

ter bemoediging ook vandaag nog een keer een brief te schrijven. Om aan te geven 

wat wèl kan en wat voor de kerk van belang is in de komende weken. Een herfst 

waarin we met de rest van onze samenleving opnieuw een moeilijke periode door 

hebben te komen. En ook om voor de zekerheid de aandacht te vestigen op een aantal 

bijkomende beperkingen en aandachtspunten waar misschien toch - door alle 

aandacht voor kerkdiensten - de aandacht wat op verslapt zou kunnen zijn. Voor alle 

actuele richtlijnen zie het protocol op de landelijke website van de kerk: 

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

kerkelijke-bijeenkomsten/  

 

Wat is de komende tijd belangrijk en mogelijk? 

Erediensten op zondag, dankdag of bij uitvaart en huwelijk. Hierbij het ‘dringende 

advies’ van de overheid dat we als bovenplaatselijke organen in de Protestantse Kerk 

als ‘dringend advies’ doorgeven aan de plaatselijke kerkenraden: Niet meer dan 30 

kerkgangers exclusief enkele personen die aanwezig zijn om de dienst te laten 

plaatsvinden (voorganger, ambtsdrager(s) van dienst, organist, koster, 

beamerdienst). Geen gemeentezang. Wel is zingen door een groepje van max. 5 

zangers mogelijk als die op afstand van tenminste 5 meter van de kerkgangers en 

anderhalve meter van elkaar staan. Iedereen draagt een mondkapje bij het lopen door 

de ruimtes van de kerk. Verder de hygiëne voorzorg regels van 1,5 meter, 

desinfecteren etc, die iedereen al in de eerdere maanden had aangeleerd.   

Catechese, kinderwerk en jeugdwerk. Alle activiteiten in de leeftijd tot en met 17 jaar 

kunnen in principe doorgaan. Tijdens de kerkdienst kan zondagsschool/ kinderkring 

gehouden worden en als deze kinderen niet in de kerkruimte zijn maar in een andere 

ruimte tellen ze niet mee voor de 30. Zijn ze wel in de kerkzaal dan tellen ze wel mee. 

  

  

  

 

Website: www.gelovenindedelta.nl  

 

Scriba classis: 

Dhr. A.A.T. (Bram) Kievit 

Bloemenweg 25 

3247 GA Dirksland  

06 - 24102850  

classisscriba-

delta@protestantsekerk.nl 

Classispredikant:  

ds. A.P. (Arie) van der Maas  

06 – 31 99 11 07 

a.vandermaas@protestantsekerk.nl 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/
http://www.gelovenindedelta.nl/
mailto:classisscriba-delta@protestantsekerk.nl
mailto:classisscriba-delta@protestantsekerk.nl
mailto:a.vandermaas@protestantsekerk.nl


2 

Voor verdere informatie, ook voor hoe om te gaan met contactmomenten met ouders 

etc. zie: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-

jeugdactiviteiten-in-coronatijd/   

Kringen rondom Bijbel en gebed. Niet meer in de thuissituatie (tenzij vier personen 

of minder waarbij de drie gasten dan het maximumaantal gasten is voor iemand die 

dag). Dergelijke kleinere kringen kunnen wel in een zaal van de kerk of in de kerkzaal 

zelf. Er is ook een groot belang om juist wel met deze activiteiten door te gaan. 

Samenkomen rond het geopende Woord en samen bidden is het hart van het 

gemeente – zijn. Uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter en maximaal 

dertig personen al zullen de groepen veelal aanzienlijk kleiner zijn.  

Dat in de communicatie van de overheid ook gesproken wordt over maximale 

groepsgrootte van vier personen in binnenruimtes kan verwarrend zijn. Hier wordt 

echter bedoeld dat geen grotere groepen dan vier (behalve als het van 1 huishouden 

is) naar een binnenruimte mag gaan zoals bijvoorbeeld naar een bioscoop of een naar 

concert. Vergelijkbaar met hoe voor 15 oktober ook slechts max. vier personen in een 

restaurant aan 1 tafel mochten. Als je een vertaalslag probeert te maken komt dit in 

kerkelijke setting eigenlijk niet zo op deze wijze voor.  

Van alle overige bijeenkomsten geldt wat in het protocol staat (zie bovenstaande link): 

stel zoveel mogelijk uit wat uitgesteld kan worden of doe het online. Dit geldt voor de 

komende weken tijdens deze gedeeltelijke lock down ook weer voor de vergaderingen 

van kerkenraden, commissies en werkgroepen. Tenzij er een groot belang is om toch 

fysiek bijeen te komen maar neem dan echt royale voorzorgmaatregelen in acht. 

Wellicht nog wel wat ‘scherper’ dan er toch in de afgelopen maanden hier en daar 

weer was ingesleten. Zo af en toe dacht ik wel eens: de 150 centimeters zijn hier wel 

aan de krappe kant... 

Pastoraat. Afgelopen voorjaar was er ook veel zorg omdat eigenlijk het individuele 

pastoraat niet meer goed mogelijk was of mogelijk leek. Dat is nu anders. Uiteraard 

heel goed kijken wàt je doet en hoe je het doet. Schaam je er niet voor een mondkapje 

op te zetten bij binnenkomst en pas af te doen als je de situatie in ogenschouw hebt 

kunnen nemen. Maar in principe zijn 1 op 1 gesprekken goed mogelijk in de 

thuissituatie, als er tenminste voldoende ruimte is en er geen (dreiging van) corona 

besmetting is. Ook bij het pastoraat is er een groot belang dat het door gaat in de 

komende tijd. Hierbij - het zal ten overvloede zijn - de oproep om vooral goed te 

bezien welke mensen door deze doorgaande corona crisis vereenzamen of op andere 

wijze in de knel komen. Zowel in, op de rand van als buiten de gemeente. Omzien naar 

elkaar is voor ieder een belangrijke missie in de samenleving in deze weken en in en 

vanuit de kerk. 

Onderling omzien   

In mijn vorige brief drukte ik mijn respect en waardering uit voor allen in de 

plaatselijke gemeenten die als ambtsdrager geroepen zijn leiding te geven in deze 

bijzondere, lastige tijden. Vandaag vraag ik met name aandacht voor de predikanten 

en kerkelijk werkers. Vermoedelijk wordt daar lang niet altijd door henzelf woorden 

aan gegeven maar er zijn signalen dat bij meerderen een vorm van vermoeidheid is 

die niet zo goed past bij het begin van een nieuw seizoen.  Je merkt dat dit ook zo is 

bij mensen die in andere sectoren werkzaam zijn. En ook in de kerk zijn het niet alleen 

de predikanten en kerkelijk werkers die vermoeid kunnen zijn (we worden allemaal 
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‘moe’ van corona) maar ik wil er wel aandacht voor vragen. Misschien is het goed om 

deze weken extra ruimte te nemen om elkaar eens te bevragen hoe het gaat, of we 

het volhouden en welke bronnen daarbij behulpzaam zijn en kunnen zijn.  Omzien 

naar elkaar geldt juist ook voor de ambtsdragers - de werkers in de wijngaard - 

onderling. Om zo ook gezamenlijk – duurzaam - van betekenis te zijn voor het omzien 

en voorgaan in de gemeente en in de samenleving.  

Ik sluit de brief ook vandaag af met een lied. Woorden uit een loflied. Omdat de 

lofzang – ook door de diepte heen - gaande mag blijven. Als het dan niet is door 

gemeentezang dan door overdenking en zacht neuriën bij orgelspel, door zang in 

huiselijke kring of op de fiets, door luisteren en kijken naar YouTube of Spotify of 

welke middelen ons tegenwoordig ook ten dienste staan. Ik beperk me nu tot het 

typen van enkele regels van Lied 864 uit het Nieuwe Liedboek maar ‘Laat ons de Heer 

lofzingen’, het lied van de Bohemische Brüder uit de zestiende eeuw, vertaald door 

Ad den Besten staat in meerdere bundels. Ik beperk me nu tot vers 4 en 5: 

Daarom dan niet versagen,   

maar moedig verdergaan!  

De Heer doet redding dagen,  

Hij trok uw lot zich aan.  

Wie lijdt, - God zal het merken,  

’t is alles Hem bekend;  

Hij zal zijn kind’ren sterken  

met woord en sacrament. 

Daarom lof zij de Here,  

in wie ons heil bestaat,  

Hem die ons toe wou keren  

zijn liefelijk gelaat.  

Hij moge ons behoeden,  

elkander toegewijd,  

en schenke ons al ’t goede  

nu en in eeuwigheid. 

 
Ook nu, mede namens het breed moderamen, in Christus verbonden, 

 

 
 
Ds. Arie van der Maas 


