
Het kabinet heeft in de persconferentie van 14 december j.l. een landelijke lockdown 

afgekondigd als gevolg van het grote aantal oplopende besmettingen. Daarmee 

belanden we als samenleving in een nieuwe situatie. De lockdown heeft ook 

ingrijpende gevolgen voor onze kerk. En dat doet zeer, juist ook in deze periode van 

het jaar. Hieronder geven we aan wat die gevolgen zijn per dinsdag 15 december. 

Dit besluit is tot stand gekomen na overleg met ons eigen ODT en volgt de lijn van de 

landelijke kerkelijke organisaties en denominaties zoals verwoord door Steuntpunt 

Kerkenwerk en volgt het algemene advies van het CIO (Contact Interkerkelijk in 

Overheidszaken). 

Juist in deze donkere dagen mogen we kerst vieren. We missen elkaar. We moeten 

de kerstdagen en kerstdiensten anders invullen dan normaal. Maar tegelijk mogen 

we stilstaan bij Jezus geboorte, als licht in de duisternis. Er is altijd hoop. Laten we 

elkaar zoveel mogelijk bemoedigen met dát goede nieuws. Immanuël. God is met 

ons. Dat gevoel, dat geloof, is goed om juist in deze donkere dagen met elkaar en 

met anderen te delen. Dan zijn we echt één. “Het allerbelangrijkste is: houd van 

elkaar. Want liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid.” (Kol 3:14) 

Online kerkdiensten 

We houden ingaande komende zondag 20 december tot nader order enkel online 

live kerkdiensten met slechts de daarvoor benodigde ambtsdragers, zangers en 

vrijwilligers die de online dienst mogelijk maken. Dus de diensten worden niet vooraf 

opgenomen zoals in maart van afgelopen jaar maar zullen rechtstreeks worden 

uitgezonden en starten om 10 uur. Live diensten worden als meer samenbindend 

ervaren omdat we immers op hetzelfde moment ‘klaar’ zitten en met elkaar op 

hetzelfde moment luisteren, bidden, geven en zingen. 

Doop en avondmaal 

Doopdiensten worden zoveel als mogelijk uitgesteld tot na de lockdown. Avondmaal 

(komende zondag) wordt online live door onze predikant bediend in beeld en vanuit 

de huizen meegevierd. Zie hiervoor ook ZuidWester 248 (16 oktober 2020) voor 

meer achtergrondinformatie over het avondmaal viering op afstand. 

Huiskringen, kinder- en jeugdwerk 

Helaas kan er tijdens de lockdown geen fysiek kinder- en jeugdwerk zoals catechese 

of ZAV plaatsvinden. Ook huiskringen kunnen niet in de Arke plaatsvinden. 

Bezoekwerk en kerkelijke vergaderingen 

Pastoraal en diakonaal bezoek bij mensen thuis wordt zoveel mogelijk vermeden. 

Vervang dit bijvoorbeeld door een telefoongesprek, videobellen, een wandeling of 



een gesprek bij een open deur of raam. Als het niet anders kan, neem dan steeds de 

regels in acht (minimaal 1,5 meter afstand, niet meer dan het maximaal aantal 

bezoekers per dag). Blijf thuis bij coronagerelateerde klachten. 

Bezoekwerk van een geestelijk verzorger en ambtsdrager aan eenzamen, zieken en 

stervenden valt onder de vitale beroepen. Door deze toekenning kunnen 

professionals in deze beroepen gemakkelijker toegang krijgen tot pastoranten in 

quarantaine. Uiteraard moet hiervan slechts gebruik gemaakt worden wanneer 

hiervoor grote noodzaak is. 

Voor kerkelijke vergaderingen is het advies om online te vergaderen of de 

vergadering uit te stellen. In uitzonderlijke gevallen kan men fysiek samenkomen in 

De Arke, met inachtneming van de eerder gedeelde procedures en richtlijnen. 

Diaconaal werk 

De kerk meer is dan de kerkdiensten alleen. Premier Rutte zei in zijn toespraak: ‘Dat 

betekent dat we alle plekken sluiten waar mensen in groepen samenkomen, met een 

paar uitzonderingen die nodig zijn om de samenleving te laten draaien of kwetsbare 

mensen te beschermen.’ Dat betekent dat diaconale activiteiten voor kwetsbare 

mensen door kunnen gaan in de lijn van de regels van de Rijksoverheid. 

 


