PROTESTANTSE GEMEENTE TE ’S-GRAVENPOLDER-BAARLAND

Beste gemeenteleden,
De overheid heeft woensdag 24 juni verruimingen van de maatregelen voor de bestrijding van het
coronavirus bekendgemaakt. De kerkenraad heeft daarover vergaderd.
Omdat Kerkblad en Kerkwijzer al gedrukt werden, sturen we u deze nieuwsbrief. U bent zo op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Berry Kooiker, voorzitter van de kerkrentmeesters, praat u bij over de renovatie van de
Maartenskerk in ’s-Gravenpolder.
Het moderamen licht u in over de kerkenraadsvergadering en de gevolgen daarvan voor het houden
van kerkdiensten.
Hartelijke groet,
De kerkenraad

Renovatie Maartenskerk ’s-Gravenpolder.
In de afgelopen periode is de aannemer en schilder bezig geweest om de Maartenskerk in ’sGravenpolder weer geschikt te maken voor een lange periode. Zowel de 1e renovatie, als deze
huidige 2e renovatiebeurt, had te maken met één totaalplan. Om zoveel mogelijke bijdragen
van het Rijk te krijgen, was het “knippen” van het totaalplaatje financieel aantrekkelijker,
waardoor we 2 x in het stof zaten/zitten.
In deze laatste ronde moest zowel de noordgevel (exterieur), alsook het stuc- en schilderwerk
binnen nog gebeuren. Terloops werd ook nog geconstateerd dat de bliksemafleider-installatie
niet meer goed functioneerde, dus die is ook gerepareerd.
Binnen in de kerk is er nogal gesleept met de inboedel, als er ter plaatse geschilderd of
gestukadoord moest worden. Omdat de kerkruimtes toch “leeg” waren, kwam de houtenvloer
ook in beeld. Zou toch beter zijn, als die opgeschuurd werd en opnieuw in de lak gezet zou
worden, was het advies vanuit de aanwezige kerkleden. Aldus geschiedde...
Toen kwam de consistorie in beeld. Muren en deurkozijnen stonden op het programma om
behandeld te worden. Dus moest de hele ruimte leeg gehaald worden……en wat zie je dan?
Vieze vloerbedekking (koffie en slijtage), roestende kasten, veel nutteloze spullen in de
kasten. De consistorie was aan de beurt voor een vernieuwingsbeurt en ja wat doe je dan met
de vloer? Is die onder de vloerbedekking verrot? Gelukkig kwam er onder de dubbeldikke
vloerbedekking een hardhouten vloer tevoorschijn. Advies (ook van de dames onder ons) was
dan ook: Opschuren en blank lakken.
We hopen ook dit spoedig geregeld te hebben. Offertes zijn opgevraagd voor vloer en de
‘grote schoonmaak’ van de kerk.
Ook kwam de entree (interieur) van de kerk nog in beeld, het halletje. We hebben de
‘huisschilder’ gevraagd om dit te regelen. Het zal verder los van deze renovatie opgeknapt
worden, zonder dat kerkgangers daar last van hebben…
Dus we zijn bijna klaar, op de inrichting van de vloer in de consistorie na en de grote
schoonmaakbeurt.
De rekeningen stromen al binnen en zullen betaald moeten worden. Vervolgens als alle kosten
binnen zijn, kan er een totaalplaatje opgemaakt worden voor het Ministerie.
En dan maar hopen, dat we zoveel mogelijk geld terugkrijgen als subsidiabel deel.
Gelukkig dat we in deze ‘corona-periode’ op een gepaste manier de kerk gebruikt hebben.
Hopelijk kan de kerk er na de renovatie en schilderbeurt, weer een groot aantal jaren tegen!
Namens de kerkrentmeesters,
Berry Kooiker, voorzitter

Update informatie coronacrisis uit de kerkenraad 25 juni 2020

Beste gemeenteleden,

We herinneren u aan onze update van 22 mei. Die kunt u lezen in het Kerkblad en de
Kerkwijzer van juni.. Daarin staan de redenen beschreven waarom de kerkenraad unaniem
besloten heeft om tot 1 oktober 2020 geen zondagse kerkdiensten en andere activiteiten in
onze kerkgebouwen te houden. We moeten de regels van de overheid volgen en hebben een
morele verplichting naar u om niet aan de verspreiding van het coronavirus bij te dragen.
Door de versoepeling van de regels reageerden de laatste weken meerdere gemeenteleden:
moeten we zo lang wachten? Andere gemeenten doen hun deuren wel open.
Dinsdag 23 juni heeft de kerkenraad vergaderd om terug te blikken en een antwoord op de
reacties te kunnen geven.
Communicatie:
De kerkenraad is van mening dat onze communicatie over Corona naar de gemeente toe
voldoende en duidelijk was. Iedereen die vragen had, kon die stellen en heeft zo goed
mogelijk antwoord gekregen.
Op kritiek in de ‘wandelgangen’ kunnen we natuurlijk niet reageren, maar die doet ons wel
pijn. Laat heel duidelijk zijn dat de kerkenraad niets liever wil dan dat de kerkdiensten weer
op een normale manier gehouden kunnen worden. Maar ook kerkenraadsleden zien de
beelden uit tehuizen en ziekenhuizen en zijn zelf geschrokken en bang. Als je dan een besluit
moet nemen voor onze gemeente, is dat emotioneel en weegt dat heel zwaar.
In de reacties naar de kerkenraad door brieven of tijdens bezoeken klinken diezelfde emoties.
Soms worden we daardoor getroost en bemoedigd en brengen ze ons op nieuwe ideeën.
Soms worden dingen zo verwoord dat dat ons pijn doet. Voelt men de worsteling van
kerkenraadsleden niet om te vertrouwen op God, maar ook zelf verantwoordelijk te handelen
en oog te hebben voor kwetsbare gemeenteleden? Natuurlijk speelt ook hier de spanning een
grote rol.
Goed communiceren en één gemeente zijn vraagt dat we mild zijn naar elkaar en de
kerkenraad. Kritisch zijn mag, maar dan wel op het juiste adres en met de bedoeling samen
een oplossing te zoeken.
Kerkdiensten:
Op 22 mei was de verwachting dat de lockdown met zijn strenge beperkingen nog geruime
tijd zou aanhouden. Bij diensten van 30 of 100 personen moest ook aan strenge maatregelen
voldaan worden. Onder andere de onderlinge afstand van anderhalve meter op ieder moment.
Verder speelde de uitgebreide renovatie van de Maartenskerk te ’s-Gravenpolder hierin een
rol. Deze duurde dus langer dan we hoopten.

De kerkenraadsvergadering en de besluiten
Nu de regels verder versoepeld worden heeft de kerkenraad de eerdere besluiten nog eens
bekeken.
Eerst de feiten:
• De strenge hygiëneregels zijn niet veranderd en in de kerkgebouwen van ’sGravenpolder en Baarland kunnen daardoor minder dan honderd kerkgangers worden
toegelaten.
• Zingen is voorlopig niet toegestaan.
• Ook bij het hervatten van de kerkdiensten zijn er vier ambtsdragers die goede redenen
hebben om geen dienst doen. Er blijven maar enkele ambtsdragers over.
• Gastpredikanten zijn al afgezegd of voorlopig niet beschikbaar, dus tot het einde van
de zomervakantie moet alle werk door de eigen predikant en eigen gemeenteleden
gedaan worden.
Dan de besluiten:
• De kerkenraad doet z’n best om eerder dan 1 oktober de kerken weer open te stellen.
Op z’n vroegst kan dat vanaf 30 augustus.
• Omdat er ook dan velen (ouderen, kwetsbare mensen) zullen zijn die de kerkdiensten
niet bezoeken, is er iedere zaterdagavond een online-dienst, zolang dat nodig is, ook
na 1 oktober. Ds. Westerneng zal dit in zijn werk opnemen.
• De kerkenraad heeft een ‘werkgroep’ van beschikbare, vaak jongere, gemeenteleden
bereid gevonden om onder begeleiding van de kerkenraad na te denken over het
houden van kerkdiensten. Uiteraard in overeenstemming met zowel de wettelijke
regels en voorschriften als met de adviezen van de PKN.
• In de zomer worden hun ideeën uitgetest. Misschien kunnen de opnames van de
onlinediensten hiervoor worden gebruikt, misschien wordt er een proefdienst met
uitnodigingen gehouden. In ’s-Gravenpolder en/of Baarland. Het is te vroeg daar nu al
meer over te zeggen.
• In het Kerkblad van september en de volgende Kerkwijzer wordt u verder
geïnformeerd. Is er eerder nieuws dan leest u dat op de website van onze gemeente en
wordt dat in de mededelingen van de online-dienst verteld.
De kerkenraad hoopt dat u voor ons en voor elkaar wilt bidden. En dat u, waar nodig,
meehelpt. Zo komen we samen door deze zware tijd.
Namens de kerkenraad:
B. Kooiker, voorzitter
J. de Jager, scriba
ds. D. Westerneng, predikant

