’s-Gravenpolder, 17 december 2020
Geacht gemeentelid/bezoeker kerkdiensten,

Alleen diensten via internet tot en met 17 januari 2021
De kerkenraad heeft dinsdag 15 december haar decembervergadering gehouden. Een van de
agendapunten was de vraag hoe wij reageren op de strenge corona-maatregelen van de overheid.
Het CIO, dat namens alle kerken met minister Grapperhaus overlegt, had hierover een advies
uitgebracht. De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft dat overgenomen en aan alle
gemeenten doorgestuurd:
1. Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om diensten digitaal uit te
zenden en mee te maken.
2. Als er redenen zijn om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende
feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief ‘personeel’). Hierbij gelden verder
alle gebruikelijke voorschriften.
De kerkenraad heeft besloten dit advies te volgen en uitsluitend kerkdiensten uit te zenden
zonder kerkgangers. Via internet en voor de luisteraars thuis ook via ‘het kastje’.
Waarom doen we dat? Samenkomen mag toch?
• De regering doet een dringend beroep op iedereen zich zo min mogelijk te verplaatsen en zo
weinig mogelijk contacten te hebben. Daarom zijn de winkels gesloten en is het
samenkomen van meer dan drie mensen niet toegestaan.
Deze maatregelen gelden niet voor de kerken. De reden daarvoor is, dat de grondwet
bepaalt dat de overheid geen zeggenschap heeft over wat achter de kerkdeuren gebeurt.
Behalve wanneer de openbare orde of de gezondheid van anderen in gevaar komt. Dit heet
de scheiding van kerk en staat. De overheid regeert de maatschappij, de kerkelijke
vergaderingen bepalen de kerkelijke regels.
De enige eis die de regering stelt is dat wij ook in de kerk de anderhalve meter afstand
onderling houden.
• De kerken samen (CIO) vinden dat de kerken het dringende verzoek van de regering niet
naast zich neer kunnen leggen. Ze adviseren daarom hun kerken zichzelf vrijwillig aan de
regels voor iedereen te houden. Tot nu toe waren dat het maximum van dertig kerkgangers,
de registratie van aanwezigen en de extra hygiënemaatregelen. Nu wordt dat: zoveel
mogelijk online en anders maximaal dertig aanwezigen.
Het overleg in onze kerkenraad
• In de gesprekken sinds het begin van de coronacrisis stond centraal dat de verkondiging van
het Evangelie doorgaat. Dat is de kerntaak van de kerk. Ook de onderlinge contacten tussen
gemeenteleden zijn belangrijk. Door de hygiëneregels worden die beperkt: gesprekken
vinden op afstand plaats. Ook onderlinge bezoeken (vooral bij kwetsbare mensen) worden
daardoor gehinderd.
• Dankzij de werkgroepen (’s-Gravenpolder en Baarland) konden we vanaf de zomer met
dertig mensen veilig kerk houden, wanneer niet werd gezongen en luchtcirculatie zoveel
mogelijk werd voorkomen. Zij hebben uitstekend werk gedaan.
• Het aantal besmettingen neemt sterk toe. Ook in ’s-Gravenpolder is dat het geval. De
aantallen besmettingen in Zuid-Beveland zijn nu veel hoger dan in het voorjaar. De
maatregelen tot nu toe hebben onvoldoende geholpen. Zelfs de medisch deskundigen
weten niet precies waarom dat zo is. Voorzichtigheid is geboden met oog op kwetsbare en
oudere medemensen.

•
•

Jezus roept ons op om op God te vertrouwen in alle omstandigheden, maar ook om zelf te
waken over het leven van onszelf en anderen. Geloven doe door woorden (bijbel lezen,
bidden, meemaken van kerkdiensten en andere bijeenkomsten) en door daden.
Het is de verantwoordelijkheid van de ambtsdragers om (als kerkenraadsleden samen
namens de gemeente) af te wegen wat op dit moment het verstandigst is in onze gemeente.
Daarbij zijn de adviezen vanuit de regering en vanuit de landelijke kerken belangrijk, ook wat
kerken om ons heen besluiten. Het is onze eigen keuze.

De conclusie van onze kerkenraad
• Medisch deskundigen adviseren samenkomsten zoveel mogelijk te beperken, omdat de
situatie zeer ernstig is en zonder verder ingrijpen onhoudbaar kan worden. De regering heeft
dit advies overgenomen, net als de landelijke kerken.
• De verkondiging van de boodschap van Jezus die de hemel verliet en als Verlosser op aarde
kwam moet blijven klinken. Deze wint aan kracht als we laten merken dat de kerken midden
in de wereld staan en laten zien dat liefde voor elkaar en verantwoordelijkheid naar elkaar
offers van ons vraagt.
Daarom beperken wij onze rechten vrijwillig, vanuit ons geloof in Jezus die zijn hele leven
heeft moeten lijden en op Goede Vrijdag het uiterste offer bracht. We zenden de diensten
alleen online uit om kwetsbare mensen en zorgpersoneel te beschermen en te steunen. Ook
veel andere gemeenten hebben hiervoor gekozen.
• Onze eigen predikant, ds. Westerneng is bereid zoveel mogelijk alle diensten zelf te leiden.
We hoeven dan geen beroep te doen op gastpredikanten, zodat ook zij niet hoeven te
reizen.
• We roepen alle gemeenteleden de kerkdiensten te beluisteren en anderen niet uit het oog
te verliezen. Gelukkig kunnen we ook via de telefoon of met een kaartje of praktische hulp
een gemeenschap vormen. Dat dat tijdelijk niet in de kerkdiensten gebeurt is erg jammer en
pijnlijk, maar gezien de besmettingscijfers onvermijdelijk. Laten we ook bidden voor elkaar!
• De kerkenraad is dankbaar dat ieder kerkenraadslid dit besluit steunt. We hebben begrip
voor hen die de afweging anders zouden maken en het er moeilijk mee heeft dat kerkbezoek
onmogelijk is. We vragen ook respect voor de kerkenraadsleden die namens u de knoop
moesten doorhakken. Heeft u vragen of behoefte om een reactie te geven, bel of mail gerust
een van de onderstaande kerkenraadsleden. (zie het Kerkblad)
Een overzicht van de diensten tot en met 17 januari 2021
U kunt hieronder de tijdstippen lezen waarop een dienst live wordt uitgezonden. U kunt deze
diensten ook later beluisteren via Kerkdienst gemist en de website van onze gemeente.
Veranderingen in tijden voorganger zijn vetgedrukt.
Zondag 20 december 10.00 uur
: ds. D. Westerneng
Donderdag 24 december 19.00 uur
: kinderkerstdienst
Donderdag 24 december 20.30 uur
: ds. D. Westerneng, kerstnachtdienst
Vrijdag 25 december 10.00 uur
: ds. D. Westerneng
Zondag 27 december 10.00 uur
: ds. J. Wouters
Donderdag 31 december 19.00 uur
: ds. D. Westerneng (oudjaarsdienst)
Zondag 03 januari 10.00 uur
: ds. D. Westerneng
Zondag 10 januari 10.00 uur
: ds. D. Westerneng
Zaterdag 16 januari 19.00 uur
: ds. D. Westerneng
Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
J. de Jager (scriba) en ds. D. Westerneng (predikant)

