
Derde bericht aan kerkenraden over de coronapandemie 

 

Woerden, 20 maart 2020, 10.00 uur 

 

 

Geachte scriba, 

 

Als land en als kerk leven wij in corona-weken. Toch is het goed om allereerst te benadrukken dat wij 

in de lijdenstijd leven. Juist in deze tijd van ziekte en onzekerheid hebben wij een vaste ankergrond 

nodig. Die ligt niet in onze maatregelen, hoe noodzakelijk deze ook zijn en hoezeer wij die willen 

naleven. 

De enige vaste grond ligt in het volbrachte offer van de Heere Jezus Christus. Deze Middelaar is 

noodzakelijk voor ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid. 

Hoe groot is het voorrecht dat dit Evangelie van Christus uitgaat. Het wacht op de bediening van 

Gods Geest in ons persoonlijk leven. Hij brengt zondaren in de schuld en schuldige zondaren tot de 

Middelaar. “Ontwaak, Noordenwind en kom, gij Zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen 

uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate Zijn edele vruchten” (Hooglied 4:16). 

 

Zoals aangekondigd, informeren wij u opnieuw over de coronapandemie. In dit bericht gaan wij ook 

in op vragen die bij het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening te Woerden zijn binnengekomen.  

 

De ontwikkelingen rond de coronapandemie gaan heel hard en dat moet ons tot grote 

voorzichtigheid manen. Het legt een grote druk en verantwoordelijkheid op ons als ambtsdragers 

hoe wij geestelijk en praktisch leiding geven aan het gemeenteleven. 

 

Zoals u uit de media hebt kunnen vernemen scherpt het kabinet de overheidsmaatregelen aan, zoals 

rond de scholen, die inmiddels gesloten zijn. Ook bij verpleeghuizen en alle kleinschalige 

woonvormen in de ouderenzorg zijn de toegangsregels aangescherpt. 

 

Vanuit de zogeheten veiligheidsregio’s (het beraad van burgemeesters met veiligheidsdiensten) 

komen eveneens aanvullende maatregelen. Zo zijn inmiddels in diverse veiligheidsregio’s 

noodverordeningen van kracht.  

 

Opnieuw adviseren wij u dringend de richtlijn van maximaal 100 personen per gebouw in acht te 

nemen. Dit klemt temeer, nu ook het afstand houden van elkaar is toegevoegd. 

Het kabinet heeft namelijk het (dringende) advies uitgebracht om 1½ meter tussenruimte ten 

opzichte van elkaar in acht te nemen. Dit kan betekenen voor kleinere kerkgebouwen dat minder dan 

100 personen toegelaten mogen worden. De nadrukkelijke verantwoordelijkheid hierover ligt bij de 

betreffende kerkenraad.  

 

De kerkenraad moet zich er ook van bewust zijn dat het een taak heeft om, terwijl wij zaken weten, 

niet mee te werken aan het verspreiden van de besmetting. Niet het getal honderd moet daarom 

primair ons uitgangspunt zijn, maar wèl dat er een eredienst is zodat het Woord uitgedragen en 

beluisterd kan worden. 

 

Ons eerdere advies om de bediening van de sacramenten uit te stellen blijft (vooralsnog) van kracht. 

 

Wij adviseren kerkenraadsvergaderingen, ledenvergaderingen en overige (verenigings)activiteiten uit 

te stellen. Dit advies geldt, nu de scholen gesloten zijn, ook voor de catechisaties. 

 

In het overleg met de minister van Justitie en Veiligheid hebben wij nadrukkelijk aandacht gevraagd 

voor het (blijven) toestaan van de prediking (al is het op beperkte schaal), het pastoraat en het 

diaconaat. Dit blijven wij dat ook benadrukken in het contact met andere kerkverbanden om daarin 

gezamenlijk op te trekken. 

 



 

Wij nemen ook kennis van initiatieven van andere kerkverbanden, zoals #nietalleen, en laten het aan 

de kerkenraden over om daar al dan niet bij aan te haken. 

Het is van belang om als kerkenraad en gemeente oog te hebben voor ouderen, zieken en kwetsbare 

mensen. Velen hebben het zwaar. Het wegvallen van pastoraat vraagt veel van hen. Het is goed als  

kerkenraden de gemeente op alternatieve vormen wijzen (een telefoontje, een kaart). 

 

We adviseren nogmaals om het pastoraat tot het uiterste te beperken. Hoewel het van belang is dat 

het pastoraat aan stervenden voortgang moet hebben, zal daar zorgvuldig mee moeten worden 

omgegaan, zeker als het een coronapatiënt betreft. Voor de verpleging op de IC van zo’n patiënt 

gelden zulke stringente regels dat daar niet zomaar voor een ambtelijk bezoek van afgeweken kan 

worden.   

 

Sommige kerkenraden zetten hun preken actief op internet. Vanzelfsprekend is dit de eigen afweging 

en keuze van kerkenraden. 

Wij adviseren hier terughoudend mee om te gaan, zeker als het gaat om het openbare gebed en de 

afkondigingen (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Dit geldt ook -als een kerkenraad daartoe besluit- bij toepassing van beeldverbindingen.  

 

Met betrekking tot het aanbieden van beeldverbinding willen wij overigens met nadruk de 

verbondenheid met de eigen gemeente onderstrepen.   

 

Wij hebben als kerkverband premier M. Rutte een brief gestuurd waarin wij onze grote waardering 

hebben uitgesproken voor zijn duidelijke en eerlijke berichtgeving in zijn toespraak maandagavond jl. 

Tegelijkertijd hebben wij hem gewezen op onze afhankelijkheid van de Heere Die een ernstige 

roepstem tot schuldbelijdenis en bekering tot ons, ons land en onze overheid doet komen. 

Wij hebben onze premier en de overige leden van het kabinet wijsheid, gezondheid en boven alles 

Gods zegen toegebeden en in liefde gewezen op de noodzaak om terug te keren als volk naar Gods 

heilzame geboden. 

 

Tenslotte zijn wij erkentelijk voor de vele positieve reacties op de berichtgeving. 

Onze inspanningen zijn er op gericht om vanuit een collectieve verantwoordelijkheid voor het geheel 

van ons kerkverband ‘lijnen uit te zetten’ en adviezen te geven.  

Wij beogen in de uitzonderlijke situatie rond de coronapandemie in een breed gedeelde behoefte 

aan coördinatie en gezamenlijk optreden naar buiten te voorzien. 

Het is daarbij niet onze bedoeling om te treden in de verantwoordelijkheid van plaatselijke 

kerkenraden. 

 

U kunt met uw vragen terecht bij het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening. 

 

Wij wijzen u er nog op, dat er binnenkort een preek naar deze tijdsomstandigheden verschijnt van 

ds. C.J. Meeuse over de tekst Exodus 15:26c (reeks Lectori Salutem). 

 

De Heere mocht land en kerk in Zijn gunst willen gedenken en Zijn nabijheid en ondersteuning willen 

schenken. 

 
Namens deputaatschap Vertegenwoordiging en Voorlichting,  
Ds. P. Mulder, ds. A. Schreuder, ds. J.M.D. de Heer  
 
Namens deputaatschap Kerk en Overheid,  
Ds. F. Mulder, J.N. van de Poel  
 
Namens deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening,  
Ds. H. van der Heiden, L.W. Both 

       


