
Niet minder maar anders 

Uitgangspunten 

 Stimuleren van de onderlinge gemeenschap in onze gemeente.  
 Het kerkgebouw meer inzetten en gebruiken als plek van onderlinge ontmoeting ook door de 

week. 
 Het onderwijs van de gemeente zoveel mogelijk fysiek doorgang laten vinden.  
 Komen tot een besluit dat in de komende tijd, zelfs met meer strikte maatregelen, zoveel 

mogelijk van het werk kan doorgaan. 
 Pro actief nu al groepen stimuleren om over te schakelen op vormen die een nog sterkere 

beperking kunnen opvangen. 
 Zo min mogelijk informele (loop)bewegingen van volwassenen in al het werk. 
 Zo min mogelijk informele (loop)bewegingen van kinderen en jongeren in gebouwen. 
 Voor de erediensten volgen we het PKN advies om vooral ook maatschappelijk een 

voorbeeld te zijn. 
 Voor het onderwijs van de gemeente volgen wij de richtlijnen van het RIVM voor 

(middelbare) scholen. 
 Zodra 2 kinderen uit verschillende gezinnen besmet zijn en het besmettingsgevaar van 

kinderen in onze kerkelijke gemeente groter wordt, is er overleg en kan het fysieke werk 
worden stilgelegd. 
 

Praktische randvoorwaarden 

 Zo snel mogelijk opzetten van de Coronawerkgroep met de volgende hoofdtaak: 
o Uitzetten van een strategische routekaart voor diverse situaties (zowel opschalen als 

afbouwen) waarin we terecht kunnen komen als advies aan de kerkenraad en 
rekening houdend met de inhoudelijke kaders van de kerkenraad.  

o Adviezen ten aanzien van het gebruikersplan voor de kerk richting kerkrentmeesters. 
o Aanzetten geven voor juiste communicatie in de groepen en naar de gemeente. 
o Houdt de actualiteit en regelgeving in de gaten en denkt mee over alle voorkomende 

onderwerpen rondom Corona -> gevraagd en ongevraagd advies geven aan de 
kerkenraad. 

 Organiseren dat naast de Schakel de kerk als volwaardige gebouw van bijeenkomsten kan 
functioneren. 

o Activiteiten in de kerk geven de volgende voordelen: 
 Meer ‘open kerk’ zijn 
 Duidelijke looproutes en minder (loop)bewegingen. 
 Meer fysieke ruimte. 
 Makkelijk schakelen naar digitaal en dus ook bij nog striktere regels. 
 Ruimte voor mensen die anders niet durven komen. 

o Overleg met Schakelbestuur over:  
 Gebruiksmogelijkheden voor de kerkelijke activiteiten. 
 Coördinatie en voldoen aan de Corona-afspraken.  
 Verantwoordelijkheden en inzet van mensen. 

o Overleg met de kosters over:  
 Gebruik van de kerk door de week – ook open kerk. 
 Coördinatie en voldoen aan de Corona-afspraken. 



 Verantwoordelijkheden en inzet van ondersteunende mensen. 
 Stimuleren van een proactieve houding en instelling bij al het werk. Binnen elk werk zal 

minimaal één persoon een (Corona) coördinerende rol hebben die ook verantwoordelijkheid 
neemt voor het naleven van afspraken en regelen van specifieke zaken..  

 Stimuleren van elk werk te komen tot nieuwe initiatieven en andere vormen. Besluitvorming 
daarover en akkoord daarop ligt bij de kerkenraad. 

 Stimuleren van de stichting van de Schakel om (nog) proactiever de regelgeving rondom 
Corona te borgen en te bewaken. Onze gemeente is in (veel gevallen) slechts een gebruiker 
van de Schakel.  

 In de kleine zalen van de Schakel en kerk een maximaal aantal van x personen 
 In de grote zaal van de Schakel en in de kerk maximaal 30 mensen buiten de organisatoren. 
 Groepen vragen waar mogelijk met digitaal uitzenden te werken (vooral in de kerk). 

 

Besluiten 07-10-2020 

 Eredienst 
o Maximaal 30 mensen totdat een nieuwe maatregel van kracht wordt. 
o Zingen door een speciale groep mensen (koor). 

 Actie leggen bij de organisten – let op kwaliteit van zingen als stimulans voor 
het meezingen thuis. 

 Vooral ook enkele jongeren inschakelen. 
 Catechese (zondagsschool, basiscatechese, mentorcatechese, 18plus en belijdeniscatechese) 

o Valt onder het onderwijs van de gemeente dus gaat zoveel mogelijk fysiek door in de 
Schakel – volgens de richtlijnen van het RIVM. 

o Er wordt zoveel mogelijk gewerkt (direct) in de kleine groepen. 
 Kringwerk  

o Valt onder het onderwijs van de gemeente. 
o Het betreft onderwijs aan volwassenen. 
o Schakelkring: 

 Voor de Schakelkring is de kerk beschikbaar tot max 30 (07-10-2020) 
personen.  

 De kring kan worden herhaald. 
 Een van de kringbijeenkomsten wordt uitgezonden voor de mensen die niet 

durven of kunnen komen. 
 Als er verdere beperkingen komen blijft de digitale uitzending als 

mogelijkheid. 
o Huisbijbelkringen/bijbelleeskring/Emmauskring: 

 Om de mobiliteit van volwassenen te beperken worden de kringen 
gestimuleerd om zich op te delen in kleinere groepen en creatief nieuwe 
vormen te vinden die zelfs bij een verder beperking doorgang zouden 
kunnen vinden. (Denk aan meditatieve wandelingen na de dienst of aan de 
hand van de ‘Eerst Dit App’, triades, twee aan twee bezoek, bijbellezen en 
digitaal bijbellezen etc.). 

o Mannen-, vrouwenverenigingen en jonge lidmatenkring 
 In de kerk en de grote zaal van de Schakel kunnen de groepen samenkomen 

tot een maximum van 30 mensen – slechts één groep van 30 in een gebouw. 



 De groep in de kerk wordt gestimuleerd om ook met uitzendingen te werken 
om zo de kwetsbare leden en nieuwe (aspirant-)leden gelegenheid te bieden 
om mee te doen. 

 Clubs en verenigingen: 
o De clubs en verenigingen moeten vooral inzetten op ontmoeting en hebben niet een 

primaire ‘onderwijs’ taak (gemeenschapslijn en niet de leerlijn). 
o Dat betekent dat we het reguliere club en verenigingswerk tijdelijk stopzetten in de 

huidige vorm. 
o elke club/vereniging wordt gevraagd om met nieuwe creatieve vormen te komen die 

ontmoeting van kinderen en jongeren stimuleren. Voor grote groepen zal dit buiten 
dienen te gebeuren. Andere mogelijkheden: 

 Opdelen in kleine groepen. 
 Opzetten van kindermomenten via de digitale uitzendingen in de kerk (vgl. 

met drie uitzendingen voor de zomer van 2020). 
 Vakantie Bijbel werk: 

o Gezien de grote groepen kinderen en de mobiliteit overstijgt dit werk de 
vergelijkbare schoolsituatie. Het werk kan in de huidige vorm dus in 2020 niet 
doorgaan. 

o De groep wordt gevraagd:  
 Programma te bewaren voor een eventuele mogelijkheid in het voorjaar. 
 Na te denken over een mogelijk alternatief t.z.t. 

 Crèche: 
o Zolang er samenkomsten zijn met 30 kerkgangers is er geen crèche. 
o Ideeën over op kleine schaal oppassen communiceren. 


