
Kerk zijn in Coronatijd 

Tijdens de laatste persconferentie klonk het verlossende woord van premier Rutte: de toegezegde 

versoepelingen voor juni en juli kunnen doorgang vinden.  

Dat is voor velen goed nieuws: bezoekregelingen voor instellingen worden versoepeld, 

fysiotherapeuten en kappers mogen hun werk weer doen en culturele instellingen mogen in de 

maand juni tot 30 personen ontvangen en in juli tot 100 personen.  

Voor onze kerk betekent dit dat we meer ruimte krijgen om vorm te geven aan het onderling omzien, 

dat de noodzakelijke vergaderingen in fysieke vorm doorgang kunnen vinden en dat we nu ook 

kunnen nadenken over het vormgeven van fysieke erediensten: in juni tot 30 en in juli tot 100 

personen.  

In eerste instantie roept het opluchting en vreugde op. Veel gemeenteleden verlangen zo naar de 

kerkdiensten en naar de ontmoetingen rond de kerkdiensten. Wat kun je elkaar toch enorm missen!  

Als Regieteam zijn we dan ook gelijk aan de slag gegaan om mogelijkheden te onderzoeken om 

binnen de mogelijkheden en beperkingen weer fysieke kerk te kunnen zijn. Maar hier dient zich een 

principiële en lastige vraag aan: willen we terug naar vroeger of moeten we deze periode gebruiken 

om ‘kerk-zijn’ opnieuw uit te vinden?  

Het protocol dat de landelijke kerk ons aanreikt om de erediensten weer op te starten stemt niet tot 

vrolijkheid. De anderhalvemetermaatregel verandert een gemoedelijke kerkzaal al snel in een 

examenlokaal. Het nadrukkelijke advies om niet met de gemeente te zingen is een stevige domper. 

Juist het samen zingen brengt vreugde en verbondenheid. De verplichte looproutes en het krachtig 

ontraden door het moderamen van de Synode van de landelijke kerk om samen koffie te drinken 

werpen een donkere schaduw over de versoepeling.  

Wat betekent dit protocol voor de onderlinge band? Wat doet het met onze gemeente als we vooral 

bezig zijn om de ander te ontwijken uit voorzorg, we in stilte de dienst tot ons nemen en vervolgens 

weer naar huis gaan?   

En daar komt nog een ingewikkelde vraag bij: hoe houden we het aantal bezoekers in de gaten? De 

landelijke kerk adviseert om met reserveringen te werken. Twee kerkdiensten direct achter elkaar 

wordt vanwege hygiëne ontraden – dus hoe kunnen we de gemiddeld 250 kerkgangers van voor de 

coronatijd tegemoet komen?  

Dit zijn de vragen waar we als Regieteam voor staan. Het zijn grote vragen en het is zoeken om hierin 

een weg te vinden.  

Als predikant vind ik het lastig om de reikwijdte van de keuzes te kunnen overzien. Ik zou het dan ook 

fijn vinden wanneer we als gemeente samen optrekken in deze zoektocht: wat zijn uw/jouw 

gedachten, vragen of mogelijke oplossingen?   
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