
 

 

Geachte broeders en zusters, 

 
Het is alweer enige tijd geleden dat wij u als gemeenteleden hebben bericht over de maatregelen die 

wij als Ontmoetingskerkgemeenten in verband met het coronavirus hebben genomen. Wij zijn 

inmiddels ruim twee maanden met elkaar onderweg in het gemeente-zijn-op-afstand-van-elkaar. De 

onderlinge verbondenheid en de samenkomsten op de zondag worden steeds sterker als een gemis 

ervaren. Wel zijn wij dankbaar voor de digitale middelen waardoor wij ‘online-kerkdiensten’ kunnen 

houden, de diverse initiatieven uit de beide Ontmoetingskerkgemeenten en de vele mensen die zich 

inzetten om het gemeente-zijn in deze tijd handen en voeten te geven!  

 
Inmiddels heeft de regering aangekondigd om naast het handhaven van de coronamaatregelen ook 

enkele coronamaatregelen te versoepelen. Wij willen u middels deze brief informeren wat dat voor 

ons als Ontmoetingskerk betekent en welke stappen de gezamenlijke kerkenraden zullen nemen.  

 
Vanaf de maand juni is het toegestaan om samenkomsten te houden met een maximum aantal van 

dertig personen. In deze samenkomsten moet aan de inmiddels 'gebruikelijke’ maatregelen worden 

voldaan: 1,5 meter afstand houden van elkaar, geen samenkomen vooraf of nadien binnen het 

kerkgebouw of bij de deur van het kerkgebouw, zo min mogelijk gebruik maken van de sanitaire 

voorzieningen, het schoonmaken van de gebruikte spullen in het kerkgebouw, enz.  

Als alles volgens plan verloopt zal vanaf de maand juli het maximale aantal personen dat in een 

samenkomst aanwezig mag zijn worden opgeschaald tot 100 personen. Uiteraard met in acht name 

van de bekende maatregelen.  

 
De gezamenlijke kerkenraden van de Ontmoetingskerk hebben een commissie ingesteld die gaat 

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om kerkdiensten te houden in aanwezigheid van 30 

personen (vanaf juni) dan wel in aanwezigheid van maximaal 100 personen ( vanaf juli) en wat 

hiervoor geregeld zal moeten worden. De resultaten van deze commissie zullen worden getoetst 

door enkele gemeenteleden met een medische achtergrond. Vervolgens zullen onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraden de kerkdiensten hierop worden aangepast.  

Het is hiermee nog niet gezegd dat op de eerste zondag van juni gelijk al een dertigtal personen de 

kerkdienst zal kunnen bijwonen, de verantwoordelijkheid voor (de gezondheid van) de 

gemeenteleden heeft immers de hoogste prioriteit en staat daarom voorop.   

 
Er zijn vervolgens nog allerlei vragen die beantwoord moeten worden: wie komen in aanmerking om de 

kerkdiensten bij te wonen? Hoe worden mensen uitgenodigd? In hoeverre kan het kerkgebouw in de 

komende maanden ook buiten de zondagse diensten gebruikt worden? Deze vragen hopen wij als 

kerkenraden na verslag van de commissie te gaan beantwoorden en met u te communiceren. Tot dat 

moment geldt de huidige afspraak dat wij met een minimale bezetting in het kerkgebouw aanwezig zijn. 

  



 

 

In ieder geval is voor nu besloten om de kerkdiensten tot september op dezelfde wijze vorm te geven 

als in de afgelopen weken: één gezamenlijke morgendienst om 09.15 uur en één gezamenlijke 

middagdienst om 16.00 uur, afgewisseld onder verantwoordelijkheid van de CGK dan wel onder 

verantwoordelijkheid van de HWS.  

In deze gezamenlijke diensten zullen de afzonderlijke gemeenten de vrijheid behouden om hun eigen 

stijl van kerkdiensten aan te houden. Dankbaar mogen wij echter constateren dat er sprake is van 

een grote gezamenlijkheid en dat de verkondiging van het Evangelie en de lofzang tot God vanuit 

CGK en HWS op mooie wijze mag samenklinken!  

 

Hoewel de lofzang prachtig mag samenklinken, wordt het helaas door diverse personen en instanties 

afgeraden om samen in één ruimte te zingen, aangezien het zingen een extra groot risico voor 

verspreiding van het coronavirus met zich meebrengt. De huidige vormgeving van samenzang (een of 

twee ‘voorzangers’ die met de instrumenten de samenzang verzorgen) zal daarom voorlopig worden 

gecontinueerd.    

 

Al met al zijn het kleine stapjes, met nog een aantal vragen die beantwoord moeten worden, in een 

toch nog grote mist van onzekerheid. Wij weten ons des te meer afhankelijk van de wijsheid van de 

Heilige Geest en de zegen van God op onze beslissingen.  

 

Wij blijven elkaar – in het bijzonder de zieken en de eenzame broeders en zusters - opdragen in de 

voorbeden en weten ons verbonden in het geloof in Christus. Ondanks al onze beperkingen en 

onzekerheden mogen wij onze vrijheid en ons houvast in Hem genieten. Met Hemelvaartsdag 

mochten wij immers zingen:  

 
Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen: 

wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen, 
als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind, 

teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind. 
 

Al is Hij opgenomen, houd in herinnering 
dat Hij terug zal komen zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen dat wij Zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid. 
(Gezang 234 uit LbvK 1973) 

 

 

Namens beide kerkenraden, 

ds. E.G. de Kruijf ds. L.J. Koopman 

Hervormde wijkgemeente Schollevaar Chr. Geref. Kerk Rotterdam-Oost/Capelle aan den IJssel 


