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Aanwezig 

Dhr. Geijtenbeek (Gereformeerde gemeente), dhr. Van 

den Hoek (Christelijke gereformeerde kerk), Dhr. Houmes 

(Gereformeerde gemeente Nederland), dhr. Hoekman 

(Hersteld hervormde gemeente), mw. Minnaard 

(Hervormde gemeente), dhr. Voordijk (Hervormde 

gemeente), dhr. Heijboer (Leger des Heils), dhr. Khallouf (St. Arrahman Moskee), dhr. Nahari (St. 

Arrahman Moskee), dhr. Hulstein (Protestantse gemeente), dhr. Van Veen en mw. Hengsdijk 

(Evangelische gemeente), J.J. Meeusen (Raad van kerken Zeeland), K. Nijssen ( 

Protestantse(Protestantse gemeente Wilhelminadorp), mw. De Hond (Rooms katholieke kerk), mw. 

Van der Linden (Protestantse gemeente Goes), dhr. De Groene (st. GoedNieuwsGoes) 

Burgemeester Mulder en mw. Ottenhof (gemeente Goes) 

 

 

Burgemeester Mulder opent de bijeenkomst door iedereen van harte welkom te heten. Op de 

agenda staan de volgende onderwerpen: eenzaamheid, een pitch voor een gezamenlijke 

kerstuitzending en een rondje met de volgende vragen; hoe gaat het met de diensten in combinatie 

met de maatregelen? Hoe gaat het met de voorbereidingen voor de kerst? Zijn er zorgen t.a.v. 

kwetsbare inwoners en zijn er nog vragen voor de gemeente?  

Eenzaamheid 

Mw. Ottenhof geeft een toelichting op wat de gemeente doet in het kader van eenzaamheid: De 

gemeente Goes is aangesloten bij de landelijke coalitie één tegen eenzaamheid. Door het vergroten 

van bekendheid van activiteiten probeert de gemeente mensen met elkaar in verbinding te brengen, 

hiervoor wordt de website WijzijnGoes gebruikt. Dit is een site van en voor inwoners. Iedereen kan 

hier zijn activiteiten op plaatsen. Momenteel is hier wat minder aandacht voor i.v.m. de corona 

maatregelen. Ook stimuleert de gemeente fysieke uitwisselingsbijeenkomsten, maar ook hiervoor 

geldt dat dit nu op een laag pitje staat. Een ander onderdeel is zingeving, hiervoor zijn in het 

werkplan met het SMWO (St. maatschappelijk werk en welzijn) afspraken gemaakt (betekenisvol 

contact en zingeving bevorderen). Het SMWO is tevens gevraagd een methodiek te ontwikkelen voor 

het vinden en bereiken van mensen die zich eenzaam voelen. De gemeente gaat over dit onderwerp 

structureel een nieuwsbrief verspreiden, hierin zullen verhalen worden gedeeld en activiteiten 

benoemd. U kunt zich hiervoor aanmelden via: m.ottenhof@goes.nl. 

Pitch gezamenlijke kerstuitzending door J. van Veen 

De heer De Groene van de Stichting GoedNieuwsGoes stelt zich voor. De stichting GoesNieuwsGoes 

heeft als doel het regelmatig organiseren van activiteiten ter de verbreiding van het evangelie. Bij de 

Stichting zijn de volgende Goese kerken aangesloten: PKN, VEG, Leger des Heils, Chr. Gereformeerde 

gemeente, Gereformeerd Vrijgemaakt en de Rafael gemeente. De heer J. van Veen geeft aan dat zij 

dit jaar een gezamenlijke kerstuitzending willen verzorgen, Goesviertkerst.nl. (zieZie ook bijlage). De 

insteek van deze gezamenlijke kerstuitzending is vooral ook om de band te verstevigen en een 

positieve bijdrage te leveren in deze al lastige tijd. De kerken in de stad Goes zijn hiervoor benaderd, 

de dorpen (nog) niet. Het programma is in concept gereed maar het is nog mogelijk hierin ruimte te 

maken. De uitzending zal vooraf worden opgenomen van 9 t/m 13 dec. De dienst zal worden 

uitgezonden op 24 dec. Om 19.30 uur en blijft ook daarna beschikbaar. Er wordt positief gereageerd 

op dit initiatief.  

Alle aanwezigen geven een toelichting op hoe zij de kerstviering willen gaan inrichten.  
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Verder wordt aangegeven dat mensen zonder computer steeds kwetsbaarder worden, maar dat ook 

de eenzaamheid bij jongeren tussen 15 en 25 jaar toeneemt. Deze groep mist elkaar en het samen 

zijn.  

Ook wordt er aandacht gevraagd voor de druk die veel kartrekkers nu al maanden voelen. Velen (o.a. 

pastoors en kerkelijk leiders) zijn  aanzijn aan het eind van hun latijn.  

Dhr. Meeusen geeft aan dat ook bij de GGD zingevingGGD-zingeving op de agenda is staat. 

Burgemeester Mulder geeft aan dat momenteel de noodverordening geldt. Hierin staan de regels 

rondom corona. Daarnaast adviseert het RIVM over wat wel en niet wenselijk is binnen kerken en 

moskeeën.  

Het CIO (interkerkelijke contact in overheidszaken) ontwikkelt momenteel een routekaart voor 

geloofsgemeenschappen.   

Vragen die zijn gesteld:  

Wat zijn de tijden die tussen 2 diensten mogen zitten? 

Zoveel als nodig is om alles te ontsmetten, goed te luchten en te voorkomen dat verstrekkende en 

komende bezoekers elkaar treffen. 

Wat mag er t.a.v. het zingen? En hoe zit het met kinderkoren?   

In de kerk geldt dit verbod niet, mits de richtlijnen die in het advies van het Rijksinstituut van 

Volksgezondheid en Milieu van 30 juni 2020 in acht worden genomen. Vraag inzake de vrije inloop in 

het kader van onze ‘buurthuis- inloopfunctie’.  Volgens ons hoofdkwartier kunnen we weer ‘gewoon’ 

open zijn. Wel registratie, mondkapje bij heen en weer lopen (gaan en komen) en 1,5 meter afstand 

etc.  We worstelen daar nog mee. Maar willen dus eerst weten of het inderdaad is toegestaan? 

Van “gewoon” weer open zijn is geen sprake. De maatregelen zijn nog steeds zeer stringent. Als er 

geen sprake is van een samenkomst, geldt het verbod voor groepsvorming.Opgroepsvorming. Op 

zaterdag voor  devoor de kerst staan we al vele jaren  metjaren met een kerstpot buiten bij de 

Hema.  In een paar andere supermarkten staan we met de kerstpot binnen.  Met de afstandsregels 

etc. Vraag is of we met de kerstpot buiten bij de Hema mogen staan, dit jaar op zaterdag 19 

december.  Van 13.00 uur tot 14.00 uur spelen we dan altijd met een aantal muzikanten buiten bij de 

kerstpot. Dit jaar zouden we dit dan met 3 of 4 muzikanten willen doen (op 1,5 meter van 

elkaar).  Vraag is of dit nu vanwege Corona is toegestaan?   

Dus eigenlijk 2 vragen, mogen we met de kerstpot net als anders buiten bij de Hema staan en is met 

3 of 4 muzikanten spelen wel of niet toegestaan.  

Dit wordt ontraden. Op zich mag het met max. 4 op 1,5 meter afstand. Die afstand moet dan ook 

aangehouden worden tot al het winkelpubliek dat uit en in de Hema loopt en iedereen die sowieso 

door die straat loopt. Dit is niet mogelijk. 

 

 

 

 

 

   

 


