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Coronamaatregelen    

 
Beste gemeenteleden, 

 

 
Onze regering heeft de coronamaatregelen opnieuw verscherpt. De overweging is dat 

verdere beperking van sociale contacten moet leiden tot minder besmettingen, minder 

ziekenhuisopnamen en minder sterfgevallen. 

 
We vinden het vanzelfsprekend om hier als Dorpskerk aan bij te dragen. We hebben 

daarom besloten dat we de kerkdiensten weer zonder kerkgangers zullen organiseren, als 

kerkelijke organisatie alleen online zullen vergaderen, en ’t Loughoes slechts beperkt 

openstellen. 
 

In deze brief lichten we dit besluit nader toe en delen we onze overwegingen. 

 

Kerkdiensten alleen online 

We hebben besloten dat de kerkdiensten met ingang van zondag 25 oktober alleen online 
te volgen zijn. Voorlopig voor een periode van 4 weken. Het is dus voorlopig niet mogelijk 

om tijdens een kerkdienst als kerkganger aanwezig te zijn. 

 

Vergaderingen online, beperkte openstelling ‘t Loughoes 
Alle kerkelijke vergaderingen worden weer online gehouden. Bijeenkomsten in ‘t Loughoes 

gaan alleen door wanneer ze een direct maatschappelijk nut hebben.  

 

Waarom we deze besluiten hebben genomen  
Aan zowel gemeenteleden als anderen willen we laten zien dat we voorzichtig zijn: we zijn 

als kerk geen eiland in de maatschappij. 

 

Daarbij willen we benadrukken dat we zien hoe de kerkgangers goed omgingen met de 

eigen verantwoordelijkheid rond het houden van afstand, het niet zingen en het dragen 
van mondbedekking bij activiteiten zoals de kerkdiensten. 

 

Kinderkerk en jeugdkerk wél 

Kinderkerk en jeugdkerk gaan wel door, in ’t Loughoes, waarbij we ons aan alle 
voorzorgsmaatregelen houden. Dat is omdat kinderen en jongeren minder kans op 

besmetting lopen, en het virus over het algemeen niet doorgeven. 
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Moeite en meedenken 

Gemeenteleden vinden het prima om de kerkdiensten vanaf het scherm mee te beleven. 

Andere gemeenteleden hebben om verschillende redenen moeite met de sluiting van de 
kerk voor kerkgangers.  

 

We denken graag mee om iets aan de moeite te doen:  

 
- In je eentje naar de kerkdienst kijken is niet prettig. 

Vind je het prettiger om samen met een ander naar de kerkdienst te kijken? Geef aan 

je contactpersoon1 door dat je graag samen met een ander naar kerkdiensten kijkt, 

dan proberen wij je aan één of twee anderen te verbinden 
- Je mist apparatuur om de dienst in beeld en geluid te bekijken. 

Heb je geen apparaat of internet om de kerkdienst via het scherm bij te wonen? Hierbij 

willen we ook graag helpen. Geef dit aan je contactpersoon door en we vinden samen 

met jou een oplossing  

- Elders doen ze het anders. 
Vraag je je af waarom wij ‘de tent sluiten’ en anderen de kerkdeur open houden? We 

onderzoeken de overwegingen van enkele buurgemeenten. Bij onze overwegingen 

speelt het volgende mee:  

* in onze kerk kunnen volgens regels van oppervlak, volume en ventilatie maximaal 33 
personen (inclusief organist, voorganger, ambtsdragers etc.) 

* zingen is in onze kerkruimte niet verantwoord, vanwege volume en ventilatie 

* gelegenheid voor het volgen van de kerkdienst via een scherm in ‘t Loughoes geeft 

meer kans op ‘kruisend’ verkeer  
* in tegenstelling tot buurgemeenten hebben wij goede camera’s en microfoons en 

kunnen met kwaliteit uitzenden. 

 

 
Ten slotte  

Vanuit onze verantwoordelijkheid voor elkaar en de maatschappij denken we een goed 

besluit genomen te hebben. Het is een moeilijk besluit omdat het ons beïnvloedt in hoe we 

kerk zijn en wat we daaruit putten voor ons dagelijks leven.  

 
We hopen elkaar op deze ‘weg door de woestijn’ vast te kunnen houden. We staan open 

voor jouw suggesties om zin en betekenis met elkaar te kunnen ervaren, ook rond de 

online kerkdiensten.  

 
 

Met vriendelijke groet namens het moderamen, 

 

Erna Dros, 
voorzitter kerkenraad 

 

 
1 Heb je geen gegevens van je contactpersoon? Bel of mail naar de scriba, Gea Kruit: scriba@dorpskerkeelde.nl         
en 06 301 196 68 


