
 

                                  

   

Aan:   Protestantse   Gemeenten   Noord-Brabant,   Limburg   en   Réunion   Wallonne  

 

Molenhoek,   12   maart   2020  

 

Betreft:    Coronavirus   en   afgelasten   kerkdiensten  

 

Beste   kerkenraadsleden,   zusters   en   broeders,   

Vandaag   heeft   de   Nederlandse   regering   een   aantal   maatregelen   afgekondigd   om   het  
coronavirus   in   te   dammen.   Deze   maatregelen   hebben   directe   gevolgen   voor   het   kerkelijk  
leven   in   onze   classis.   Met   deze   brief   stellen   wij   u   daarvan   op   de   hoogte.  
 
Kerkdiensten   met   meer   dan   honderd   kerkgangers   moeten   worden   afgelast  
Bijeenkomsten   in   de   publieke   ruimte   met   meer   dan   honderd   personen   zijn   vanaf   vandaag   tot  
in   ieder   geval   31   maart   verboden.   Dit   betekent   dat   ook   kerkdiensten   met   meer   dan   honderd  
kerkgangers   moeten   worden   afgelast.  
 
De   Classis   ontraadt   u   kerkdiensten   met   minder   dan   100   kerkgangers  
Daarnaast   ontraden   wij   u   ook   dringend   om   kerkdiensten   met   minder   dan   honderd   kerkgangers  
door   te   laten   gaan.   Dit   omdat   veel   oudere   gemeenteleden   de   diensten   bezoeken   en   zij   zijn   het  
meest   kwetsbaar.   Tevens   vinden   diensten   bezocht   door   minder   dan   honderd   mensen   vaak  
plaats   in   kleine   kerkgebouwen.   Het   risico   op   besmetting   is   ook   daar   aanwezig.  
 
Deze   maatregel   geldt   tot   en   met   31   maart   2020.   Ds.   René   de   Reuver   leidt   op   zondag   15   maart   op   NPO  
2   om   9.30   uur   vanuit   de   kapel   van   de   dienstenorganisatie   van   de   Protestantse   Kerk   een   korte  
meditatie   ter   vervanging   van   de   kerkdiensten   die   zondag   niet   door   kunnen   gaan.   Deze   uitzending  
wordt   verzorgd   door   de   EO.  

Een   heel   aantal   gemeenten   in   onze   classis   heeft   de   zondagse   kerkdienst   reeds   afgelast.   U   kunt   op   hun  
websites   kijken   om   te   zien   hoe   ze   deze   maatregel   hebben   genomen   en   wat   ze   doen   om   gemeenten   in  
te   lichten   en   voor   opvang   te   zorgen.   Zie   PG   Tilburg,   PG   Roosendaal,   PG   Breda,   GK    en   Hervormd  
Sleeuwijk,   GK   Almkerk,   PG   Grave,   PG   Uden-Veghel.   De   PG   Tilburg   organiseert   een   kerkdienst   via  



internet   (hoe   ze   dat   doen,   zie:    https://coronaviering.nl/ .   Indien   u   over   deze   mogelijkheid   beschikt   is  
het   ook   voor   u   mogelijk   de   kerkdienst   via   internet   te   organiseren.  

U   wordt   geadviseerd   de    richtlijnen   van   Protestantse   Kerk   in   Nederland    te   volgen. Deze   richtlijnen  
gaan   in   op   de   zondagse   viering   en   andere   ontmoetingsmomenten   in   de   kerk.   Het   advies   van   de   classis  
is   om   op   dit   moment   sowieso   geen   avondmaal   te   vieren   tot   en   met   31   maart.   

Rouwdiensten   en   trouwdiensten   zo   mogelijk   in   besloten   kring  
Wij   vragen   u   rouw-   en   trouwdiensten   zoveel   als   mogelijk   in   besloten   kring   te   houden.  
Wellicht   kunt   u   deze   via   online   media   uitzenden.   Met   betrekking   tot   het   condoleren   gelden   de  
richtlijnen   van   het   RIVM,   waarbij   direct   lichamelijk   contact   sterk   wordt   afgeraden.  
 
Bezoeken   aan   kwetsbare   mensen   worden   dringend   ontraden  
De   regering   vraagt   het   bezoeken   van   oudere   mensen,   mensen   met   verminderde   weerstand   en  
zieken   stop   te   zetten.   Wij   adviseren   daarom   gemeentes   geen   pastorale   bezoeken,   anders   dan   in  
hoge   pastorale   nood,   af   te   leggen   aan   kwetsbare   mensen.   Wel   vragen   wij   u   om   mensen   die   dat  
nodig   hebben,   telefonisch,   via   de   e-mail   of   de   WhatsApp   en   andere   sociale   media   pastorale  
zorg   te   verlenen.  
 
De   Classis   vraagt   u   andere   kerkelijke   bijeenkomsten   die   niet   noodzakelijk   zijn   uit   te   stellen  
Kerkelijke   bijeenkomsten   waar   u   meer   dan   honderd   personen   verwacht,   moet   u   in   ieder   geval  
afzeggen.   Wij   raden   u   aan   om   bijeenkomsten   waar   u   minder   dan   honderd   deelnemers  
verwacht,   en   die   niet   noodzakelijk   zijn,   uit   te   stellen.   Dit   om   de   verspreiding   van   het   virus   niet  
onnodig   een   kans   te   geven.   Bij   bijeenkomsten   die   noodzakelijk   zijn   en   die   u   door   laat   gaan,  
moeten   mensen   volgens   de   betreffende   richtlijnen   van   het   RIVM   met   neusverkoudheid   en/of  
hoesten,   en/of   keelpijn,   en   eventueel   koorts   thuisblijven.   Zie    richtlijnen   van   de   RIVM .  
 
De   catechisatie   kan   doorgaan   zolang   de   scholen   open   blijven  
De   groep   kinderen   en   jongeren   is   verminderd   kwetsbaar   voor   het   virus,   daarom   heeft   de  
regering   vooralsnog   besloten   om   de   scholen   open   te   houden.   Zolang   als   de   scholen   open  
blijven,   kunt   u   de   catechisatie   aan   kinderen   en   jongeren   door   laten   gaan.  
 
Centraal   contactpunt   classis   
Neem   voor   vragen   en   informatie   contact   op   met   de   classispredikant:    m.luijk@protestantsekerk.nl  

Indien   u   besluit   de   kerkdienst   af   te   gelasten,   worden   we   hier   graag   van   op   de   hoogte   gesteld.  

Het   is   goed   de   berichtgeving   te   blijven   volgen.   Volg   ook   het   nieuws   van   onze   kerk.   Op   de   website   PKN  
staan   richtlijnen:    https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/  

De   plaatselijke   kerkenraad   beslist   uiteindelijk   over   het   beleid   ter   plaatse.  

Ik   wens   u   sterkte   en   wijsheid.  
In   Christus   verbonden,  

 

Ds.   Marco   Luijk  
Classispredikant   Noord-Brabant,   Limburg   en   Réunion   Wallonne  
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m.luijk@protestantsekerk.nl  
tel.   06   52   33   52   85  

Gebed  

 
Heer,   Gij   die   toch   de   God   zijt  
van   barmhartigheid   en   goedheid,  
we   bidden   tot   u   in   een   tijd   
die   angsten   en   zorgen   oproept,  
een   tijd   waarin   mensen   ziek   worden,   
en   sterven   als   gevolg   van   het   coronavirus,  
en   we   bidden   tot   U:  
Heer,   ontferm   U!  
 
We   bidden   tot   U   om   de   slachtoffers,   
om   hun   dierbaren,  
en   we   bidden   tot   u   om   de   helpers,  
familie,   vrienden,  
verpleegkundigen   en   artsen,  
hulpdiensten   en   degene   die   beslissingen   nemen   in   deze   dagen,  
en   we   bidden   tot   U:  
Heer,   ontferm   U!  
 
We   bidden   tot   u   om   iedereen   die   bang   is,  
om   nuchterheid   in   de   media,  
om   begrip   tussen   mensen,  
om   solidariteit.  
En   we   bidden   tot   U:  
Heer,   ontferm   U!  
 
Heer,   we   staan   ook   stil   bij   
wat   mensen   in   Syrië   en   aan   de   grens   van   Turkije   doormaken,  
de   wanhoop   en   de   uitzichtloosheid,  
de   onmacht   van   politici   
om   met   een   oplossing   te   komen,  
en   we   bidden   tot   U:  
Heer,   ontferm   U!  
 
Heer,   geef   ons   vrede,  
geef   de   wereld   vrede,  
dat   uw   geest   van   liefde   en   mededogen  
vaardig   mag   worden   over   mensen   
en   regeringsleiders,  
dat   uw   Geest   over   ons   mag   komen  
en   hoop   mag   geven.  
Wees   Gij   zelf   onze   sterke   rots.  
Door   onze   Heer,   Jezus   Christus.   
Amen  
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