
Vanuit de kerkenraad  

Ook voor de kerkenraad heeft de afgelopen periode de nodige praktische beperkingen met 

zich meegebracht. De laatste vergadering waarbij we elkaar als kerkenraadsleden hebben 

gezien was in februari. Om risico’s wat betreft verspreiding van het corona virus te 

voorkomen, hebben de kerkenraadsleden elkaar nu ruim 3 maanden niet meer getroffen in een 

vergadering. Het voorgaande nam niet weg dat er belangrijke beslissingen genomen moesten 

worden, met name over de manier waarop we als wijkgemeente de kern van ons 

gemeenteleven nog zouden kunnen vormgeven. Onze kerkdiensten, waarbij vieren maar ook 

met elkaar meeleven centraal staan, vielen als vanzelfsprekende zondagse ankerpunten weg. 

Overleg door middel van mailberichten en telefonisch overleg zijn doorgegaan, zodoende kon 

de kerkenraad besluiten nemen over de vorm en manier waarop we binnen onze wijkgemeente 

Zuidwest de online kerkdiensten hebben georganiseerd. Met veel inzet van onze 

wijkpredikanten, de locatiecommissies en bewondering voor de creativiteit en flexibiliteit van 

onze webmasters (degenen die het technisch allemaal hebben geregeld), zijn er iedere zondag 

kerkdiensten te beluisteren vanuit onze wijkgemeente Zuidwest. Ook is er ruimte geboden om 

hierbij samen te werken tussen de locaties van onze wijkgemeente. Waardering is er voor de 

inzet vanuit de locaties om met een paar vrijwilligers en onze musici en predikanten de puzzel 

te leggen om hierbij per locatie een goede vorm te vinden. Gelet op de inachtneming van alle 

terechte spelregels van de overheid was dit niet eenvoudig.  

Inmiddels heeft de kerkenraad zich gebogen over de per 1 juni ingegane en per 1 juli 

aangekondigde vermindering van de beperkingen van de zijde van de overheid. De 

kerkenraad heeft hierbij de adviezen van onze landelijke kerk als uitgangspunt genomen en 

ook het bijbehorende protocol omarmd. Besloten is om het mogelijk te maken dat er weer 

meerdere gemeenteleden kunnen gaan deelnemen aan kerkdiensten.  Aan iedere 

locatiecommissie is gevraagd om dit praktisch vorm te geven in een gebruiksplan voor elk 

kerkgebouw. Inmiddels heeft de kerkenraad ingestemd met de drie gebruiksplannen die er zijn 

gemaakt. Dit betekent dat er op een uiterst zorgvuldige wijze ingaande juni, met een verdere 

verruiming in juli, meerdere gemeenteleden kunnen deelnemen aan de kerkdiensten. Daar er 

nog veel beperkingen zijn en we anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden in 

onze kerkzalen, zal er zeker nog niet geschakeld kunnen worden naar een situatie zoals we 

gewend waren kerkdiensten te houden. De online kerkdiensten zullen dan ook voorlopig de 

belangrijke functie blijven vervullen die ze de afgelopen maanden hebben gekregen.  

In de maand juni zal het moderamen voor het eerst weer in vergadering bij elkaar komen en 

ook bespreken of en hoe we met de nieuwe verruimde corona-regels op een veilige manier 

weer als  kerkenraad in vergadering bij elkaar kunnen komen.  
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