
Beste mensen, 

 

Het besluit van de regering om vanaf morgenavond 23 januari een avondklok in te stellen van 

21.00 - 4.30 uur heeft ook voor het kerkelijk leven gevolgen. Er kunnen zich urgente situaties 

voordoen dat een predikant of kerkelijk werker toch voor werkzaamheden de deur uit moet. 

En - al zal dat met ingangstijd van 21.00 zich zelden voordoen neem ik aan - kunnen wellicht 

soms andere ambtsdragers of medewerkers van een (online) kerkdienst niet tijdig thuis zijn. 

Voor die gevallen is het mogelijk de ‘werkgevers-verklaring’ toe te passen, waarbij de 

ondertekening plaats vindt door de kerkenraad. 

Dat in beide gevallen naar de letter van wet en kerkorde geen sprake is van een werkgever - 

werknemer relatie moeten we in deze situatie praktisch benaderen. Tegelijkertijd wil ik - ik 

neem aan ten overvloede - benadrukken dat het belangrijk is zo terughoudend mogelijk 

gebruik te maken van de mogelijkheden die deze verklaringen bieden. 

 

Naast de werkgeversverklaring dient te allen tijde ook een zogeheten ‘eigen verklaring’ bij 

zich gedragen te worden. Meer informatie over dit alles en links naar de te downloaden 

formulieren op de landelijke website van de 

kerk: https://protestantsekerk.nl/nieuws/avondklok-download-hier-verklaringen-voor-

noodzakelijke-kerkelijke-activiteiten/ 

 

Het is dus niet zo dat de tijdens de eerste golf (voorjaar 2020) verstrekte verklaring ‘cruciaal 

beroep’ volstaat zoals eerder deze week nog door sommigen, ook door mij, verondersteld 

werd. Het gaat erom dat de twee genoemde verklaringen ondertekend en wel getoond kunnen 

worden aan een controlerend opsporingsambtenaar.  

 

Wanneer iemand verdere vragen heeft kan hij / zijn daarvoor terecht bij de helpdesk van de 

landelijke kerk (info@protestantsekerk.nl ) of bij mij (liefst per e-mail). Ik probeer z.s.m. te 

beantwoorden. 

 

Ook nu weer veel sterkte gewenst in de nog altijd weer veranderende en lastiger wordende 

omstandigheden. Voor ons als werkers in de kerk maar vooral ook voor zovelen voor wie we 

herderlijke zorg dragen.  

 

Hartelijke groet, 
 
 
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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