Update informatie coronacrisis d.d. 22 mei 2020

Beste gemeenteleden,
Met de besluiten en richtlijnen van de regering en de uitwerking daarvan door de
Protestantse Kerk heeft de kerkenraad nagedacht hoe we na 1 juni en 1 juli
verantwoord kerkdiensten en andere activiteiten kunnen realiseren in onze
gemeente.
Eerst zetten we de besluiten op een rij, daaronder volgt een toelichting op onze
keuze wat betreft de kerkdiensten
Kerkdiensten
• Er worden geen zondagse kerkdiensten gehouden in beide kerken t/m 27
september 2020. Ds. D. Westerneng zal iedere week een onlinekerkdienst leiden. Naast bijbellezing, een preek en gebed wordt ook iedere
week een verhaal voor de kinderen verteld. In plaats van gemeentezang
luisteren we naar (orgel)muziek. Mededelingen over zieken en
overlijdensafkondigingen zullen in deze diensten worden gedaan.
• De vieringen worden op zaterdagavond om 19.00 uur, via het internet, live
uitgezonden.
Vervolgens zal hiervan een mp3 bestand gemaakt worden dat de zondag
daarop via de website te beluisteren valt. (Op de homepagina vindt u een
directe link)
• Westerneng heeft aangeboden alle online-vieringen tot oktober te organiseren
en te leiden. In de meeste diensten stond hijzelf al op het preekrooster, hij gaat
nu ook voor op zijn vakantiezondagen. De preekvergoeding voor deze vijf
diensten, die kerk aan gastpredikanten bespaart, wil hij wel ontvangen, maar
niet zelf houden. Hij schenkt deze als extra bijdrage aan Kebene Children
Home, dat ook door onze diaconie en kindernevendienst wordt ondersteund.
(zie ook zijn bijdrage ‘Uit de Gemeente’) De kerkenraad vindt dit een mooie
gedachte: De armsten in de wereld hebben het geld nog harder nodig dan onze
gemeente.
Vergaderingen
• De kerkenraadsvergaderingen zullen tot 1 september niet doorgaan. Het
moderamen komt zo nodig bij elkaar om nieuwe richtlijnen van de overheid uit
te voeren. Besluitvorming over alle andere kerkelijke zaken wordt uitgesteld tot
na 01 september.
• De jaarlijkse gemeenteavond wordt na 01 oktober
• Omdat de kerkenraad niet gewoon heeft vergaderd sinds maart, is er ook nog
geen ambtsdragersverkiezing geweest. De kerkenraad heeft besloten dat alle

ouderlingen en diakenen die aftredend zijn nog een jaar langer blijven. We
danken hartelijk dat zij daartoe bereid zijn.
Uitvaarten en huwelijken
• Bij uitvaarten mogen tot 1 juli maximaal 30 personen aanwezig zijn. Daarna
waarschijnlijk 100 personen. We volgen hierbij het protocol van de Protestantse
Kerk (1,5 meter afstand tussen de aanwezigen en een duidelijke looproute,
terwijl mensen met corona-klachten niet welkom zijn.)
• N.B. het moderamen heeft besloten om tot 01 oktober noch de
Maartenskerk noch de Ontmoeting voor huwelijken beschikbaar te stellen.
Pastoraat
• De ouderlingen, pastoraal bezoekers en/of bloemendames zullen tot 01 oktober
2020 geen bezoeken brengen. Hun werk gebeurt via bijvoorbeeld per telefoon.
• Westerneng verricht zijn pastorale werkzaamheden vooral via de telefoon
en/of sociale media. Persoonlijke bezoeken zijn weer mogelijk, maar worden
altijd van tevoren afgesproken en gebeuren alleen op verzoek van de
betrokkenen. (tel. 0113-269911). Uiteraard volgen we de landelijke richtlijnen en
staat ieders gezondheid voorop.
• Westerneng zou deze zomer zes weken zijn vrijgesteld om aan de
Theologische Universiteit Permanente Educatie (nascholing) te volgen. Door de
coronacrisis gaat dit nu niet door. Hij is dus gewoon beschikbaar voor het
gemeentewerk.
Diaconale hulp
• Mocht u als gemeentelid problemen hebben met bijvoorbeeld het doen van
boodschappen, dan kunt u voor diaconale hulp contact opnemen met Peter
Scherbeijn, tel. 0113-311564. Om een helpende hand toe te steken, hebben
een aantal personen zich aangemeld.
Verdere informatie
Mochten er nieuwe berichten zijn, dan worden deze verspreid via de website en de
bij ons bekende mailadressen.
Toelichting
Centraal bij het nemen van een besluit over de kerkdiensten tot 1 oktober staat het
volgen van de richtlijnen van de regering en uitwerking daarvan door de Protestantse
Kerk. Daardoor worden aan het houden van een dienst veel voorwaarden gesteld:
• Het advies is tot 1 juli de kerkdiensten online te vieren. Tot die tijd mogen
maximaal 30 personen aanwezig zijn. De kerkenraad volgt dit advies.
• *Na 1 juli is het maximaal aantal kerkgangers 100.
• *Zij moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar, uitgezonderd gezinsleden.
• *Ook tijdens het binnenkomen en verlaten van de kerk moet deze afstand tot
elkaar blijven bestaan. Er moeten dus looproutes worden gemaakt.
• *Met kwetsbare groepen moet in het bijzonder rekening worden gehouden.
• *Gemeentezang is in verband met extra risico op verspreiding verboden.
• *Kerkgangers moeten van tevoren een plaats reserveren bij een centraal adres.
Spontaan naar de kerk komen is niet toegestaan.
• *Bij de ingang moet door een coördinator worden gecontroleerd of de
kerkganger gezond is. Mensen met klachten zijn niet welkom.
• *Toiletten moeten het liefst niet, maar in ieder geval zo weinig mogelijk, worden
gebruikt.
• *Na iedere dienst moet de kerk volledig worden schoongemaakt, voordat deze
opnieuw wordt gebruikt.

• *Dit alles moet worden vastgelegd in een gedetailleerd gebruiksplan.
Natuurlijk horen we ook reacties uit de gemeente en hebben we verschillende leden
hierom gevraagd op in de afgelopen periode:
• Velen luisteren via internet op zaterdagavond naar de dienst. In de tehuizen is
dat een beter moment dan zondagochtend. Ook kerkdienst gemist en het mp3
bestand op de website worden gebruikt. We bereiken met online-diensten
iedere zaterdag en zondag meer mensen (soms veel meer) dan gewoonlijk in
de kerk zitten of altijd al thuis meeluisteren. Door het opnemen en uitzenden op
zaterdagavond zijn er ook geen storingen, wat bij een live-opname op zondag
wel het geval zou zijn.
• De inhoud van de diensten wordt gewaardeerd. Veel positieve reacties zijn er
op het wekelijkse kinderverhaal.
• Verschillende gemeenteleden horen onze dienst, maar kijken daarnaast ook
naar kerkdiensten op Omroep Zeeland, de Evangelische Omroep en bij kerken
die met beeld uitzenden.
• Het geluid van onze vieringen uit de Ontmoeting is behoorlijk goed, maar kan
nog beter. Op dit punt meteen een antwoord: De technicus en musici doen hun
uiterste best. Wanneer het schilderen van de Maartenskerk in ’s-Gravenpolder
binnenkort klaar is, kunnen we die weer gebruiken. Dan zenden we weer uit
vanuit de kerk. Dit zal de geluidskwaliteit verbeteren. Kort gezegd: de akoestiek
en de apparatuur zijn daar beter.
• Veel gemeenteleden missen erg het wekelijks samenkomen in de kerk. Ze
zeiden ook dat ze de komende maanden nog zullen thuis blijven om geen extra
risico te lopen.

Dit alles is in het moderamen en met de kerkenraad besproken.
• De kerkenraad stelt vast dat het protocol veel vraagt van een kleine groep
vrijwilligers. Een deel van de vertegenwoordigers namens de kerkenraad en het
College van Kerkrentmeesters behoort zelf tot de risicogroep en kan geen
bijdrage leveren in de organisatie en coördinatie. We komen mensen tekort. Op
dit moment is het organiseren van kerkdiensten in Baarland en ‘s-Gravenpolder
daardoor zeer moeilijk.
• Veel gemeenteleden zijn blij met onze onlinediensten, maar maken ook
dankbaar gebruik van internet en televisie. Diverse van hen lieten weten dat zij
niet naar de kerk zullen komen omdat ze tot de risicogroep behoren.
• Vanaf 1 juli breekt de zomerperiode aan. Dan hebben wij vaak gasten van
buitenaf, toeristen die zich niet kunnen opgeven. Zij vormen een extra risico,
omdat ze uit andere delen van het land komen waar vaak meer corona heerst.
In Baarland blijven hierdoor maar enkele kerkgangers over.
• Na 1 juli mogen maximaal 100 mensen in de kerk zijn, maar alleen als aan alle
eisen wordt voldaan. In ’s-Gravenpolder is dat niet mogelijk. Belangstellenden
(inclusief de toeristen) kunnen niet iedere week in de kerk een dienst
meevieren. Zij blijven aangewezen op internet en televisie.
• Het kabinetsbesluit over de verhoging naar 100 kerkgangers komt pas eind juni.
Wanneer dit niet doorgaat moeten we afwachten of gastpredikanten voor een
online-viering naar ’s-Gravenpolder willen komen. Sommigen horen zelf bij de
kwetsbare groep. Ook de afstemming met kindernevendienst en organisten
moet dan nog gebeuren.

De conclusie is duidelijk:
• We willen zo snel mogelijk elkaar weer ontmoeten, maar de kerkenraad wil in
geen geval bijdragen aan het verspreiden van de corona-virus door kerkelijke
activiteiten. Met het oog op ieders gezondheid kunnen we het beste nog tot 1
oktober doorgaan zoals we nu doen.
• Alle betrokkenen (eigen predikant, gastvoorgangers, organisten,
kindernevendienst en technici) hebben tijdelijk duidelijkheid. De online-diensten
kunnen tijdig worden geregeld.
• De kerkenraad wil gemeenteleden die op problemen stuiten bij het beluisteren
van de eigen diensten graag helpen. Mogelijk is er voor hen een oplossing of
alternatief. Neem gerust contact op met predikant, voorzitter of scriba van de
kerkenraad.
Namens de kerkenraad,
J. de Jager, scriba

