
Berichtgeving over kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten 
in verband met het coronavirus 

13 maart 2020 – scriba H.H. Kieskamp 
 
Broeders en zusters in de Heere, 
Het zal u niet zijn ontgaan dat de landelijke overheid maatregelen en 'dringende adviezen' heeft 
afgegeven met betrekking tot het indammen van de verspreiding van het coronavirus. 
 
Aanvankelijk was het ons voornemen om – in lijn met de landelijke richtlijn van 12 maart – de 
kerkdiensten ‘gewoon’ voortgang te laten hebben, met dien verstande dat er zowel in de 
Koepelkerk als in Rehoboth dan maximaal 100 personen zouden mogen plaatsnemen. 
Een dergelijke werkwijze wordt door meerdere kerken in het land gevolgd. In overleg met 
burgemeester Doornenbal heeft zij de plaatselijke kerken echter dringend gevraagd om daar 
terughoudender in te zijn en de kerkdiensten zo mogelijk geheel zonder kerkgangers te laten 
voortgaan. 
 
In de regio  zien we inderdaad meerdere gemeenten die de toegang tot de kerkdiensten geheel 
laten vervallen. Toch stelt deze strikte maatregel ons (en ook onze broeders en zusters in de CGK 
en de PKN-Dorpsstraat) voor vragen. We moeten er immers mee rekenen dat deze situatie zal 
gelden voor de morgen- en avonddiensten van 15, 22 en 29 maart; en wellicht langer! Wanneer er 
niemand in de kerk aanwezig is, is er geen samenzang en voor de voorganger ook geen 
luisteraar. Het wordt dan een wat gekunstelde opname van een predikant die tegen de camera 
praat. Omdat wij dit voor de iets langere termijn geen bevredigende oplossing vinden hebben wij 
tot een ‘tussenoplossing’ besloten:  
➢ We verzorgen wel steeds 'gewone' diensten vanuit de Koepelkerk; daarbij zullen aanwezig zijn: 

onze predikant of een gastvoorganger, een organist, koster, enkele ouderlingen en diakenen 
(alleen de ambtsdragers die zijn ingeroosterd voor die dienst); 

➢ Met een zeer beperkt aantal gemeenteleden (veel minder dan honderd) 
➢ Wij nodigen u vrijblijvend – en geheel naar eigen inzicht – uit per wijk:  

○ Zondagmorgen 15 maart: alleen mensen uit wijk 1 (wijkouderling Molenaar; Spikhorst e.a.) 
○ Zondagavond 15 maart: alleen mensen uit wijk 2 (wijkouderling Van Rijk; Taets e.a.) 
○ Zondagmorgen 22 maart: alleen mensen uit wijk 3 (wijkouderling Veldhuizen; buitengebied 

zuid) 
○ Zondagavond 22 maart: alleen mensen uit wijk 4 (wijkouderling Van der Linden 

(Dorpsstraat oneven, Van Reedeweg e.a., buitengebied west) 
○ Etc, etc. (zie de website voor de wijkindeling) 

➢ Hierbij geldt de dringende oproep om niét te komen wanneer u tot de kwetsbare groepen 
behoort: dit betreft álle senioren en allen met een kwetsbare gezondheid; 

➢ Hierbij geldt de dringende oproep om niét te komen wanneer u verkoudheidsklachten / 
hoesten,  verhoging / koorts, of anderszins enige klachten kent; 

➢ Hierbij geldt ten overvloede de dringende oproep om niét te komen met uw zeer jonge 
kinderen. Er is ook geen zondagsschool of crèche. 

 
Zo is er tóch een kleine gemeenschap bijeen, die zingt en bidt en luistert voor Gods aangezicht! 
Zo beleven ook de thuisblijvers de gemeenschap der heiligen, waarin zij delen mogen.  
 
Alle andere gemeenteleden worden uitgenodigd om de diensten online mee te beleven.  
De video-uitzendingen worden tijdelijk vrijgegeven zodat ook gemeenteleden zonder een 
inlogcode de dienst thuis kunnen volgen.  
Opmerking hierbij: Omdat heel kerkelijk Nederland opeens massaal van deze mogelijkheden 
gebruik gaat maken zou er (buiten onze verantwoordelijkheid om) overbelasting kunnen 
ontstaan, door problemen met de capaciteit van de lijnen of servers van Kerkdienstgemist.nl. In 
dat geval kunt u natuurlijk ook later de dienst nog terugluisteren.  
 
   



ANDERE ACTIVITEITEN 
 
★ De catechese van maandag en dinsdag gaan gewoon door.  

Dit is in lijn met de open scholen; en het is ook mooi omdat dit voor beide groepen de laatste 
avond is. 

 
★ Al het jeugdwerk (clubs en Basis) worden bij dezen beëindigd/stopgezet. Omdat we toch al 

bijna aan het einde van het seizoen zijn, betekent dit het onverhoopte einde van een deel van 
het  jeugdwerk. Geplande afsluitingen/uitjes worden gecanceld. 

 
★ Afgelast worden bovendien:  

● Back to the Bible van woensdag 18 maart 
● De seniorenmiddag van donderdag 26 maart 
● De kennismakings-maaltijd met nieuwe gemeenteleden van vrijdag 27 maart 
● De sing-in op 29 maart 

 
★ Zoeklicht, bijbelkringen en vergaderingen zijn een eigen verantwoordelijkheid van de 

betreffende leiding en de deelnemers (u bepaalt zelf of u bijeen komt en/of gaat deelnemen). 
 
 
 

Nota Bene: Omdat de ontwikkelingen rond de verspreiding zich van dag tot dag 
ontwikkelen kan voor volgende week een andere keuze worden gemaakt.  Wij kunnen 
dus nooit definitief aangeven hoe de invulling van kerkdiensten en kerkenwerk er uit 

zal zien. 
 

Wij zullen vooral communiceren via onze website. 
Hou dus de website in de gaten voor de actuele situatie. 

 
 
 

WILT U DEZE RONDZENDBRIEF ZOVEEL MOGELIJK DOORSTUREN 
EN VERDER BEKEND MAKEN BINNEN ONZE HERVORMDE GEMEENTE VAN RENSWOUDE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

www.hervormdrenswoude.nl 


