
Geliefde gemeente, 

Hierbij een update over de veranderingen die er in de gemeente zijn 

door de situatie met het coronavirus.  

De zondagse diensten 

Tot en met 6 april hebben we geen diensten in het Ichthus zoals we die gewend zijn. 
Een team denkt na over een dienst op zondag via internet waar we Gods boodschap 

horen en waar we op de hoogte blijven van wat er in de gemeente speelt en leeft.  

Clubs en catechisaties 

De clubs en catechisaties gaan niet door. Van de verdiepingsgroep zal vooral de 
aandacht uitgaan naar een vorm van overleg met de vier of vijf jongeren die 
belijdenis gaan doen. We kijken naar een mogelijkheid om dit te streamen en 

interactief een grotere groep te betrekken.  

Kringen 

De richtlijnen van het RIVM zorgen ervoor dat ook de kringen niet in normale 
samenstelling bij elkaar kunnen komen. Maar natuurlijk kunnen we als kringleden er 

wel voor elkaar zijn (via WhatsApp of telefoon). Zoals premier Rutte ook zei: let op 

elkaar. 

Pastoraat 

Ook het pastoraat kan niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. Pastorale 
medewerkers vragen we om hun verantwoordelijkheid te nemen. We vragen hen om 
op de volgende punten te letten: 

-       Als regel ga je niet op bezoek wanneer je zelf milde gezondheidsklachten hebt, 
zoals beschreven in de voorschriften van het RIVM. 

-       Als regel ga je niet op bezoek bij mensen die behoren tot de kwetsbare 
doelgroepen, zoals ouderen en ernstig zieken. 

-       Wanneer je een afspraak hebt gemaakt om in de komende tijd op bezoek te gaan, 
neem dan contact op met degene die het bezoek ontvangt. Maak bespreekbaar of 
het verstandig is – voor beide partijen – om het bezoek te laten doorgaan. 

-       Overweeg dat een telefonisch contact ook pastoraal waardevol kan zijn. Met 
andere woorden, je hoeft niet op bezoek om toch een pastoraal gesprek te hebben. 

-       We maken tot en met 6 april geen nieuwe pastorale afspraken. Er kan sprake zijn 
van pastorale nood die erom vraagt dat we afwijken van de bovengenoemde regels. 
Denk aan iemand die zeer ernstig ziek is en juist wél pastorale bijstand nodig heeft. 
In zo´n geval gaan we na of de huidige pastoraal bezoeker dat doet, of dat een ander 



dat beter kan doen. Het antwoord op die vraag, hangt bijvoorbeeld af van de eigen 
gezondheid van de pastoraal medewerker en zijn of haar overige 
verantwoordelijkheden. Pastoraal medewerkers zullen daarover overleggen met een 
van de andere werkers in het pastoraat, zoals de predikant of wijkouderling. We 
willen altijd in enige vorm beschikbaar zijn voor gemeenteleden. Als u als 
gemeentelid pastorale nood ervaart, schroom dan niet om uw pastoraal medewerker 
te bellen. 

 

Predikant 

Ten aanzien van de predikant is afgesproken dat ook hij zijn bezoekwerk tot het 
noodzakelijke beperkt. De overweging hierbij is dat hij hopelijk “op de been blijft” voor 
situaties van ernstige ziekte en overlijden. 

Nieuwe vormen van betrokkenheid 

Wanneer u ideeën heeft hoe we de onderlinge betrokkenheid in deze periode toch 
vorm kunnen geven dan vragen we u deze met ons te delen. Op dinsdagavond 
hebben we een (digitale) vergadering als kerkenraad, we doen daar graag ons 
voordeel mee.  

We beseffen dat deze periode langer kan gaan duren.  Als gemeente zullen we de 

richtlijnen van de RIVM / de maatregelen van de overheid volgen.  

We vragen u om gebed voor de overheid en ons land. En voor hen die ziek zijn of 

onzeker worden door deze situatie.  

We leven in tijden waarin “ongekende” maatregelen worden genomen. Het is ook 

een tijd waarin velen zullen zoeken naar een duiding, naar houvast, naar hoop.  

De oudere generatie kent de tijd van de autoloze zondagen, die vergeet je niet meer. 

Hopelijk zien we later terug op deze tijd en zeggen we: dat is de tijd waarin de kerk 
nieuwe wegen ontdekte om getuige te zijn van de hoop die in haar is. Het is ons 

gebed dat ook in deze tijd de Naam van Jezus groot gemaakt mag worden.  

De kerkenraad 

 


