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  Psalm 37 vers 5: ‘Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken’ 

 
 
Betreft: uitkomsten overleg Kerkenraad HHG Elst inzake preventie corona 15.05.2020 
 

22 mei 2020 
 
Geachte gemeenteleden, 
 
Ongetwijfeld volgt u net als uw kerkenraad de berichtgeving rondom de maatregelen betreffend 
corona en het versoepelen van de lockdown op de voet. 
 
Een belangrijke vraag die uw kerkenraad bezighoudt is: wanneer kunnen de kerkdeuren weer open? 
Een andere even zo belangrijke vraag is: wanneer is het VERANTWOORD in de situatie van onze 
gemeente de kerkdiensten weer mogelijk te maken in aanwezigheid van gemeenteleden.  
Hieruit volgend blijft natuurlijk de vraag over onder welke voorwaarden kunnen we én de zondagse 
eredienst in aanwezigheid van gemeenteleden weer opstarten én zo zorgvuldig als mogelijk 
handelen. 
 
Volgen we het nieuws, dan zijn vanaf 1 juni (zoals het er nu uitziet) samenkomsten van 30 (inclusief 
kinderen) en per 1 juli 100 personen mogelijk. Dan de MAAR die erop volgt, dit moet wel samengaan 
met de 1,5 meter samenleving.  
 
Een kop in het RD (14-05-2020) leert ons: “Dat de kerkdeuren per 1 juni iets verder opengaan, 
betekent nog allerminst dat diensten weer ‘normaal’ zullen verlopen.”  
Ondertitel: ‘Dat vraagt van kerkenraden de nodige organisatiekunst.’ 
Ook onze Hersteld Hervormde Kerk kwam met een protocol uit. 
 
Een goede voorbereiding is het halve werk.  
In de verschillende kerkelijke documenten staat voorop dat de richtlijnen van het RIVM te allen tijde 
in acht genomen moeten worden. Uit een berekening (RD) blijkt dat iets minder dan een kwart van 
de zitplaatsen gebruikt kan worden. (bij handhaving 1,5 meter regel.) 
Ook gemeld wordt: Iedere gemeente heeft op onderdelen eigen mogelijkheden, behoeften en 
specifieke wensen. De kerkenraden wordt aangeraden het draaiboek om te zetten naar een plan 
voor de eigen gemeente, waarin de maatregelen concreet worden. 
 
Hoe staat uw kerkenraad hierin? 
Wij geloven en belijden dat gezondheid en ziekte ons niet bij geval overkomen.  
Onverminderd geldt dan toch dat we gebruik moeten maken van geëigende kennis. We zullen als 
kerkenraad daarom alles doen wat nodig is om besmetting te voorkomen, om zo zorgvuldig mogelijk 
te zijn. 



 
Uw kerkenraad meent er wijs aan te doen een pad uit te stippelen naar: het weer als gemeente 
mogen opgaan onder de verkondiging van Gods Woord, Zijn naam tot eer. Dit einddoel wordt vooraf 
gegaan door vele tussenstapjes.  
 
Uw kerkenraad neemt in overweging: 

• Er zijn veel ouderen in de gemeente waaronder een aantal met kwetsbare gezondheid. 

• Graag zien we eerst of er weer veilig groepen (30) kunnen samenkomen. 

• Hoe ziet de 1,5 meter samenleving eruit voor in ons kerkgebouw? 

• Aan welke RIVM maatregelen moeten we voldoen en hoe doen we dat? 

• Perspectief bieden dat leidt tot samenkomsten 

• Zorgvuldig zijn 

• … 
 
Concreet houdt dit het volgende in: 

1. Uw kerkenraad heeft na nauwgezette afweging (én de reacties uit de gemeente 
overdenkend) besloten op korte termijn diensten met geluid en beeld te gaan uitzenden.  
Als het meezit wordt dit al gepraktiseerd op de eerste Pinksterdag in de middagdienst. 

2. Als gemeld in de vorige rondzendbrief: eerste Pinksterdag in de middagdienst zal er weer een 
voorganger vanaf de kansel in ‘de Ark’ voorgaan. (helaas is de ochtenddienst door de 
predikant teruggegeven.) 

3. Als datum waarop diensten waarin gemeenteleden (beperkt) weer aanwezig kunnen zijn, 
heeft uw kerkenraad de eerste zondag van juli D.V. in gedachten. 

4. Vanuit kerkenraad en kerkvoogdij zal een groepje zich gaan buigen ‘over hoe & welke 
maatregelen’ concreet in onze gemeente moeten worden gerealiseerd. 

5. Uw kerkenraad wil u zo goed mogelijk blijven informeren zodat u weet waar u als 
gemeentelid aan toe bent. 

 
 
Blijft belangrijk: 
Mist u contact of wilt u graag contact om even van u af praten of juist in deze moeilijke tijd een 
verdiepend gesprek aarzelt u dan niet om contact te zoeken met een kerkenraadslid. (zie voor 
contactgegevens colofon kerkblad) 
 
Uw kerkenraad leeft mee met de rouwdragenden, zieken, eenzamen, gemeenteleden met 
psychische noden en hen die door deze wijze van leven in eenzaamheid gevoelens van bedruktheid 
hebben.  
 
We roepen u op om elkaar goed in het oog te houden. 
We willen deze rondzendbrief eindigen met het vragen van voorbede voor alle gemeenteleden die 
we nu niet kunnen ontmoeten, bijzonder voor hen die hierboven worden benoemd en ook voor uw 
kerkenraad en kerkvoogdij. 
 
Bid of de Heere onze gemeente sparen wil, maar zeker ook of Hij ons wil leren om op Hem te zien en 
alles alleen van Hem te verwachten.  
 
In alles Gode bevolen, 
Uw Kerkenraad Hersteld Hervormde Gemeente Elst (Utr.) 
 


