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Geachte gemeenteleden,
Door middel van deze brief willen wij u als kerkenraad en kerkvoogdij informeren over een
nader besluit voor de invulling van de erediensten en de aanleiding daartoe.
De afgelopen week is veelbewogen geweest. Maandag 28 september is in een
persconferentie door minister-president Rutte en minister De Jonge melding gemaakt van
aangescherpte maatregelen om het oprukkende coronavirus terug te dringen. Eén van die
maatregelen betrof het beperken van het maximum aantal personen in één ruimte tot 30
mensen. Hiervan zijn kerken echter uitgesloten op grond van de grondwet. Dat gaf reden
tot dankbaarheid. Vanuit die dankbaarheid is nogmaals een dringend appél door het
Breed Moderamen van onze synode aan de plaatselijke gemeenten gedaan de regels in
acht te nemen. Na de genoemde persconferentie is er veel reuring ontstaan, waarbij na
afgelopen zondag de erediensten van de Hersteld Hervormde Gemeente Staphorst
aanleiding waren tot een - overigens onterechte - storm van protest vanuit de
samenleving, de politiek en de media. Deze beeldvorming leidde tot ons aller verdriet tot
veel en scherpe kritiek op de kerk, die met teveel mensen zouden samenkomen, geen
verantwoordelijkheid zouden nemen, teveel zouden zingen en geen mondkapjes dragen.
Deze ophef heeft ertoe geleid dat de Minister van Eredienst de heer Grapperhaus
afgelopen maandag in overleg is getreden met het CIO. Dit leidde weer tot het uitbrengen
van een gezamenlijk communiqué. De strekking daarvan was: ‘Dat religieuze organisaties
de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten evenals in maart jl. zoveel mogelijk
beperken tot maximaal 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst).’
Dit advies riep en roept weerstand op in de kerken. Bij de kerkelijke samenkomsten werd
immers steeds zeer zorgvuldig gehandeld. Redelijkheid en billijkheid leken te ontbreken.
Dit was de aanleiding dat er opnieuw overleg is geweest tussen de minister en de
kerkgenootschappen om te komen tot een redelijk advies met ruimte voor maatwerk. Dit
alles plaatst de kerk en de gemeenten voor een groot dilemma. Enerzijds weegt het
gehoorzamen van de overheid (Rom. 13), anderzijds achten zij het advies van maandag
te haastig en onder druk van de publieke opinie tot stand gekomen.
Echter, het gevreesde coronavirus is ondertussen bezig met een opmars. De
ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn zeer zorgelijk. Het aantal besmettingen en de

ziekenhuisopnamen nemen sterk toe. Ook onder ons zien we meer besmettingen dan
tijdens de eerste golf. De kans dat het virus zich via een kerkelijke gemeente verspreid
neemt daarmee onvermijdelijk toe. Dit alles noopt ons verantwoordelijkheid te nemen. In
de eerst plaats ten opzichte van de samenleving, de zorgsector en het zorgpersoneel,
maar ook ten opzichte van onszelf.
Met het oog op het vorenstaande heeft het breed moderamen van onze synode gisteren
een advies uitgebracht aan alle kerkenraden en kerkvoogdijen. Hierin is meegewogen hoe
de erediensten voortgang kunnen hebben. Maar ook hoe voorkomen kan worden dat de
kerk aanstoot geeft aan de wereld. Hoe de Naam des Heeren om onzentwil niet gelasterd,
maar juist geëerd en geprezen worde. De kerkenraad heeft in haar vergadering van
gisteravond kennis genomen van dit advies en aan de hand daarvan overwegingen
gemaakt. Dit heeft geleid tot het node (!) nemen van het volgende besluit:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Het aantal kerkgangers zal substantieel worden teruggebracht, en wel tot de
geadviseerde 30 kerkgangers.
Er zal tijdens de erediensten niet worden gezongen. De organist speelt de psalmen,
zodat er thuis wel kan worden meegezongen.
Er zal geen plicht tot het dragen van mondkapjes bij het binnenkomen en verlaten van
de kerk worden opgelegd.
De extra middagdienst komt te vervallen.
Er zal vooralsnog geen kinderoppas zijn.
Er zal niet meer worden geregistreerd bij binnenkomst van de kerk.
Voor het aanmelden zal een ander systeem worden gehanteerd, en wel als volgt:

Gemeenteleden zullen vanaf nu zelf worden uitgenodigd voor de dienst, hetzij per e-mail,
hetzij telefonisch. Dit aan de hand van de op dit moment bekend zijnde gegevens
(mailadressen of telefoonnummers) van de eerdere aanmeldingen. Voor de morgendienst
zal begonnen worden met diegenen die in de straten beginnend met een ‘A’ wonen, en zo
verder in het alfabet. Voor de avonddienst zal worden begonnen met diegenen die in de
straten wonen die met de letter ‘Z’ beginnen, en dan teruggaand in het alfabet. Omdat dit
nu niet meer nodig is, zal er wat de straten betreft niet meer worden gewisseld tussen de
morgen- en avonddienst. Voor de weekdiensten zal begonnen worden met de letter ‘M’ en
vandaar uit naar rechts en links in het alfabet. Uiteraard mogen ook die gemeenteleden
die nog niet eerder naar kerk zijn geweest sinds de maatregelen van kracht zijn, zich
aanmelden. Daarover zal nog worden gecommuniceerd via de Kerkbode.
▪
▪

Alle gemeenteleden waarvan wij inmiddels een mailadres hebben zullen vandaag per
mail en deze begeleidende brief wordt geïnformeerd. Daarnaast zal deze informatie
via de Kerkbode en de website worden gedeeld.
De zondagsschool, catechisaties en het verdere verenigingsleven blijven ongewijzigd
voortgang hebben.

Dit besluit is vooralsnog voor de maand oktober van kracht. Uiteraard zullen de
ontwikkelingen nauwlettend worden gevolgd, zowel door het breed moderamen van onze
synode als door ons als kerkenraad en kerkvoogdij.
Wij beseffen terdege dat dit besluit gemengde gevoelens oproept. Daarom willen wij u
juist in deze zorgvolle tijd oproepen tot het 'najagen [van] hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient' (Rom. 14:19). We mogen desondanks nog onder het
Woord zijn en blijven, thuis óf in ’s Heeren huis. Is dat geen onverdiende goedheid van de
Heere? Hebben wij daar enig recht op? De Heere, Die niet aan tijd of plaats gebonden is,
zegene dat dierbaar Woord aan de harten van jong en oud. En, ziende op de
omstandigheden, geve Hij ons persoonlijk te mogen buigen onder Zijn hand, en een
opmerken van Zijn sprake, die van dit alles uitgaat: ‘Hoort de roede, en Wie hem besteld
heeft!’ (Mich. 6:9a). Wij roepen u op tot een gedurig gebed voor land, volk en overheid.
Tenslotte, mogen wij in deze op uw begrip en met name ook op uw en jouw gebed
rekenen? De Heere, de Koning der Kerk, zegene u uit Sion!

Met een hartelijke groet en zegenbede,
Namens de kerkenraad en de kerkvoogdij
Kerkenraad, preses ds. A.P. Muilwijk
Kerkvoogdij, voorzitter oud. A.W. Bruggeman

Weer naar de kerk?
Bent u de afgelopen periode niet naar de kerk geweest en wilt u wel van deze
mogelijkheid gebruik maken? Dan kunt u zich aanmelden via de website
www.hhgouddorp.nl of telefonisch via telefoonnummer 06-30816614, zodat uw gegevens
bekend zijn. U wordt dan meegenomen in de uitnodigingen, waarvan het proces is
weergegeven in bovenstaande brief. Hartelijk welkom!

