
Vanuit het Moderamen 

 

Op 8 juni is het moderamen weer bij elkaar gekomen in de Fikarij. Voor het eerst sinds de lockdown 

waren we weer compleet! 

We hebben onder andere gesproken over de voorgenomen zomerstop waarin we geen kerkdiensten, 

maar ook geen digitale diensten verzorgen. Hierover hebben we vragen gekregen. Daar zijn we blij 

mee, want het betekent dat deze diensten in een behoefte voorzien en gemist gaan worden. Deze en 

andere besproken punten noem ik hieronder: 

- Bij digitale diensten zijn - in wisselende bezetting- betrokken de organist, koster en 

ouderling. Daarnaast is ons vaste punt da.Wiebrig. Tijdens haar zomerstop hebben we 

gastpredikanten op het rooster staan. We hebben opnieuw ons besluit overwogen en daaruit 

concluderen we dat de ontvangst van een gastpredikant extra werk van de koster ivm de 

RIVM-maatregelen (ontsmetten van spullen, gebruik van de keuken en wc) meebrengt. 

Daarnaast is niet elke predikant zangvaardig en zouden we daar een oplossing voor moeten 

gaan zoeken -of niet. In de eerste maanden wilden we de predikanten niet belasten met de 

vraag om te komen omdat zij allemaal in de risicogroep zitten. En een zwaarwegend punt 

was daarnaast dat we onszelf ook enige ruimte willen gunnen na deze hectische en 

inspannende periode vanaf maart. Vanuit de overheid wordt de volledige 

verantwoordelijkheid in het voorkomen van coronabesmetting bij kerkelijke bijeenkomsten 

bij de kerkenraad neergelegd. Deze verantwoordelijkheid wordt stevig door ons gevoeld. 

Daarom onze insteek onszelf hierin enige ruimte te geven zodat ook wij een zomerstop 

hebben en met frisse moed ons met de uitdagingen van komend (corona)jaar kunnen gaan 

bezig houden. 

 

- De kerkrentmeesters zijn bezig met het Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke 

bijeenkomsten. Pas wanneer dit klaar is mogen we de deuren openen voor diensten met 

bezoekers. Gezien ons tijdspad hebben we ervoor gekozen dit niet voor september in te 

laten gaan. U wordt natuurlijk zo snel mogelijk hierover geïnformeerd wanneer we weer van 

start gaan met diensten met bezoekers en hoe dat er dan uit gaat zien! 

We hebben vragen gekregen of een enkeling niet alvast eens bij een dienst aanwezig kan 

zijn. We hebben hierover gesproken en het volgende overwogen: We hebben geen 

aanmeldsysteem waarop men zich kan inplannen. Wij willen niet zelf gaan kiezen en 

uitnodigen wie wel en niet mogen komen, dit vinden we geen prettige positie. Er worden dan 

altijd onbedoeld mensen ‘overgeslagen’ en dit is niet wat we willen. 

- Buiten de diensten om kunnen we weer in kleine groepen elkaar komen en de Fikarij geeft 

hiervoor ook genoeg ruimte. De nodige werkgroepen zijn ook alweer begonnen of komen 

binnenkort bij elkaar. Het is mogelijk om fysiek bij elkaar komen thuis, in de tuin of evt. in de 

Fikarij, rekening houdend met de RIVM maatregelen. Al was het maar om eens lekker bij te 

kunnen praten over de ervaringen uit de afgelopen tijd! 

- Het proces rondom de verkiezing van nieuwe ambtsdragers is stil komen te liggen. We 

hebben advies ingewonnen bij classispredikant Wim Beekman en dat advies luidt om met 

vervolgstappen te wachten totdat we weer bij elkaar kunnen komen in de kerk. Dat advies 

volgen we. Daarnaast hebben we gevraagd naar de ervaringen van een kerk dat in hetzelfde 

proces zit. Over de invulling van de taken moet nog door de desbetreffende colleges 



nagedacht worden. Ook anderen, zoals bijvoorbeeld de commissie ‘Toekomst’ kunnen hierin 

meedenken.  

Uiteindelijk neemt de kerkenraad hierover een besluit, nadat ook hierin de gemeente is 

gekend en gehoord.  

- We willen een werkgroepje samenstellen dat zich gaat bezighouden met de startzondag in 

september. Wanneer jij/u graag wilt bijdragen, mag je/u dat voor 28 juni aan ons laten 

weten. Heel graag! 

 

- De eerste Kerkenraadsvergadering sinds de lockdown en tevens de laatste van dit kerkelijk 

jaar is op 29 juni. 

Mocht jij/u ideeën hebben voor de kerk-in-coronatijd die je zelf graag zou oppakken, dan horen we 

dat ook graag! Een reactie mag naar de scriba, Linda Jongbloed, worden gestuurd. 

Met vriendelijke groet, Catharina van der Graaf, voorzitter 

 

Hilarius van Poitiers, kerkvader van de Vroege Kerk (315-367) schreef: 

Dit heeft de kerk als karakteristieke eigenschap: 

Als ze wordt vervolgd – bloeit ze 

Als ze wordt onderdrukt – groeit ze 

Als ze wordt veracht – komt ze vooruit 

Als ze wordt gekwetst – overwint ze 

Als ze wordt getuchtigd – begrijpt ze dat 

Dan blijft ze juist staan, als ze schijnt te worden overwonnen.  

 

 

                                                               

 

 

 

 

 


