
Beste gemeenteleden, 

 

Afgelopen dinsdag was er weer een corona-persconferentie met de laatste stand van zaken en 

besluiten vanuit de overheid.  

Het moderamen heeft aansluitend overlegd wat de uitkomsten van deze persconferentie voor 

gevolgen heeft voor de vormgeving van ons kerkelijk leven.  

Een dag later kwam de oproep vanuit de PKN om niet meer te zingen in de kerk, dus moesten we 

opnieuw in overleg hoe wij daar naar kijken. 

Het volgende is besloten: 

 

1) De zondagsdiensten blijven online met alleen een klein groepje medewerkers. Wij hebben 

besloten om dit te laten doorlopen t/m zondag  28 februari.  Daarmee is 7 maart onder 

voorbehoud van de situatie tzt, de eerste zondag waarop we hopen dat er weer meer 

mogelijk is. 

- Er wordt geen gebruik meer gemaakt van toegevoegde zangers. Ook ds.Wiebrig heeft 

besloten vooreerst niet meer te zingen, helaas. We vinden het heel erg jammer dat we 

het zingen nu helemaal moeten loslaten. Ook het zingen door een groepje mensen in de 

kerk kwam mooi binnen. 

- Het streamen van de diensten heeft onze bijzondere aandacht. Er zijn bij tijden 

verbindingsproblemen en we hebben aandacht voor de manier van weergeven beeld, 

geluid en teksten. 

- 31 januari hebben we ook weer avondmaal en ook dat zal online zijn. U kunt dit thuis 

meevieren. 

 

2) De Fikarij kan niet geboekt kan worden tijdens deze lockdown. 

Praatgroepen e.d. kunnen alleen online doorgaan. Lukt dat niet of past dat niet, dan worden 

ze verschoven naar een later tijdstip. 

 

3) Betreffende begrafenissen en trouwerijen hebben we een aanvulling op de website geplaatst 

dat binnen de huidige RIVM-voorschriften wij voor de kerk een max. van 30 personen excl. 

medewerkers hanteren en de Fikarij niet gebruikt kan worden. U vindt dit onder het kopje 

‘rouw en trouw’. 

 

4) Moderamen en Kerkenraad vergaderen uitsluitend nog online en deels per mail.  

 

  Voor vragen en/of opmerkingen mag u altijd iemand van ons contacten! 

   

         Tot slot, gelezen op internet: 

 

WAAR IS GOD in tijden van corona?  

 

God is er in onze liefde voor elkaar  

geuit door een glimlach  

een telefoongesprek  

een eenvoudig ‘hoe gaat het?’  

 

God is er als wij elkaar  

proberen te beschermen 

door de officiële voorzorgsmaatregelen te volgen.  

 

God is er in onze moed  



als we niet bang worden van elkaar  

maar vriendelijk blijven.  

 

God is er in ons gebed  

voor alle zieken  

alle eenzamen  

alle mensen  

die bang of angstig zijn  

alle mensen die verantwoordelijkheid dragen.  

 

                          Door: Gabriëlle Christenhusz, pastor in Zonnehove 

 

 

Hartelijke groet, Catharina van der Graaf 

Voorzitter  


