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Beste gemeenteleden,
Nog een paar dagen en dan gaan we het kerstfeest vieren. Voor mij is het kerstfeest altijd een
waardevol moment in het jaar. Enerzijds omdat we dan de geboorte van onze verlosser Jezus
Christus vieren, anderzijds omdat het kerstfeest vaak zorgt voor gezelligheid met de mensen
die we liefhebben. Dit jaar zal het kerstfeest anders zijn dan andere jaren. Ik realiseer mij dat
dit voor eenieder in onze kerkelijke gemeente veel impact heeft. In het bijzonder denk ik aan
gemeenteleden die alleen wonen en voor wie het ontbreken van sociale contacten, zeker in de
tijd rondom kerst, een groot gemis kan zijn. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met
aangescherpte maatregelen waardoor het nodig is om dit nieuwsbericht te versturen.
Maatregelen lockdown
Sinds afgelopen dinsdag bevinden wij ons in een lockdown. Ook als kerk kunnen wij er niet
omheen om verder te moeten afschalen. Het blijft een wankel evenwicht tussen voldoen aan
de maatregelen die er gelden en tegelijk van betekenis kunnen zijn voor gemeenteleden die
dat juist nu heel hard nodig hebben. Wij hebben net als de afgelopen tijd de richtlijnen van het
RIVM en het protocol van de PKN gevolgd bij het nemen van onze besluiten. Deze besluiten
zijn als volgt:
1. Vorming en toerusting
Alle fysieke activiteiten van vorming en toerusting zijn afgelast en worden vooralsnog tot 1
april 2021 niet ingepland. Zodra er sprake is van versoepelingen wordt gekeken welke
activiteiten binnen de dan geldende maatregelen weer opgestart kunnen worden.
2. Open kerk
De Open Kerk zoals die tijdens de vorige lockdown in maart is gestart blijven we voorzetten.
Dit doen we voor de mensen die daar echt behoefte aan hebben. De kerk is op woensdag van
10.30 uur tot 12.00 uur open. Op de even weken is er een predikant aanwezig.
3. Erediensten
Het advies vanuit de PKN is dat gemeenten gedurende deze lockdown periode de voorkeur
geven aan online vieringen. Wanneer men ervoor kiest om toch samen te komen, bijvoorbeeld
tijdens de kerstdagen, dan kan dit met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers). In
navolging van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waar de Protestantse Kerk lid
van is, zeggen wij: “Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om
kerkdiensten digitaal mee te maken.” Diensten online volgen kan via www.gorechtkerk.tv.
Naast de mensen die echt nodig zijn om een kerkdienst mogelijk te maken, zijn er iedere
dienst nog een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Het totaal aantal mensen dat aanwezig kan zijn bij erediensten hebben wij vastgesteld op 30.
Dit aantal is inclusief kinderen en inclusief medewerkers. Daarmee brengen we het totaal
aantal aanwezigen in de diensten terug en houden we tegelijk een beperkt aantal plekken
beschikbaar voor gemeenteleden die geen taak hebben tijdens de dienst. Dit is bedoeld voor
mensen die wel een grote behoefte hebben om de dienst fysiek bij te wonen. Wilt u toch als
gast aanwezig zijn bij een kerkdienst dan dient u zich vooraf aan te melden via
www.klaaromdoortegaan.nl.
Tijdens de kerstnachtdienst en tijdens de dienst op kerstmorgen zal het mogelijk zijn om via
Zoom live in de dienst “aanwezig” te zijn. Meer informatie staat in de Kerkbode en 4Luik.
Tijdens de oudejaarsdienst zal er gelet op de maatregelen geen Heilig Avondmaal zijn.
#nietalleen
Aan het begin van dit nieuwsbericht schreef ik over mensen die alleen wonen en/of een groot
gemis hebben als het gaat om de sociale contacten. Mocht u bij het lezen van die tekst denken
“dat gaat niet over mij” dan heb ik een oproep. Wilt u in de komende dagen een telefoontje
plegen, een kaartje, mailtje of whatsappje sturen aan kerkleden waarvan u dacht “dat gaat wel
over hen”? Ook dat is samen kerk zijn in coronatijd. Mocht u in deze tijd behoefte hebben aan
contact, schroom niet om contact te zoeken met uw wijkcontact, ouderling of predikant.
Dan wil ik u en jullie gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toe wensen en sluit ik
af met een adventsgebed van ds. Michiel Pronk.
Goede God, Meer dan ooit verlangen wij naar een andere wereld, een wereld waar wij elkaar
ongedwongen kunnen ontmoeten waar wij hen die ons lief zijn, mogen omhelzen. In deze tijd
voor kerst reikt onze blik verder, voorbij onze wereld, naar Uw wereld. Een wereld die wij
gezien en herkend hebben in Jezus, Uw zoon, die mens geworden is zoals wij. Hij liet liefde
zien. Om die liefde, en om Uw rijk dat komt, bidden wij U. Vul ons, vervul onze wereld met
Uw liefde. In de naam van Jezus, Uw zoon, Amen
Hartelijke groet,
Jacob Boonstra
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