
 

Protocol vanaf 18 maart 2020 i.v.m. coronavirus 

De Nederlandse regering heeft een aantal maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te 

dammen. Kerkdiensten worden zoveel mogelijk op een andere wijze georganiseerd dan met 

samenkomsten in Kerkgebouwen en andere kerkelijke ruimtes.  

Als Protestantse Gemeente volgen we het advies van de Protestantse Kerk.  

De kerk is in de functie van ruimte voor samenkomsten gesloten, maar het gemeente-zijn kan de 

komende periode een nieuwe dimensie krijgen. We zijn thuis, waar mogelijk, maar we zien ook op 

alternatieve wijze wel naar elkaar om. Overal ontstaan op dit moment prachtige initiatieven.  

 

Wat betreft nu ons Kerk-zijn, wat doen wij plaatselijk?  

 

Eredienst en preek 

Op de website zullen preken komen en gebedsteksten. Zeker “op weg naar Pasen” zullen ze 

steeds nieuw zijn en aansluiten op de actualiteit van dat moment. De teksten kunnen gelezen 

en gebruikt worden. Uiteraard zijn er op dit moment op heel veel plaatsen vergelijkbare 

initiatieven.  

 

Dominee en pastoraat 

De dominee, de ouderlingen, de kerkenraad, zijn beschikbaar. Ook wanneer ik zoveel 

mogelijk thuis ben, ben ik er voor de gemeenteleden.  

U kunt zo mogelijk van maandag tot en met vrijdag bellen van 09.00-10.00 en van 18.45-

19.30 uur voor het delen van uw zorg of om een afspraak te maken voor een telefonisch 

huisbezoek. Voor de momenten dat er  niets ingepland is kan ik zelf mensen bellen.  

Op zaterdag/zondag heb ik geen spreekuur, maar voor bijzonderheden ben ik wel bereikbaar.  

Telefoon ds J.P.van Olffen: 06 28323670 

 

Bidden 

Samenkomen voor gebed in de Kerk is niet wenselijk. Maar we kunnen wel elke dag beginnen 

met gebed en elke dag afsluiten met gebed. Voor wie een leesrooster wil volgen wijs ik u op 

het dagtekstenboekje van de diaconie, het dagtekstenboekje van de Herrnhutters (Het 

blauwe boekje) en de teksten die in het kerkblad staan (rubriek “Leesrooster.”   

Uw predikant zal de stilte zoeken van 08.15-09.00 uur.  

Op verzoek kan ik voor zieken en daar waar zorg is een kaars aansteken.  

 



Ernstig ziek?  

In overleg met familie, arts, deskundige(n) kijken we wat pastoraal wel mogelijk is.  

 

 

Overlijden, afscheid?  

In overleg met de familie, nabestaanden, de bode, zullen we waarschijnlijk met een 

“minimaal” aantal mensen op het moment zelf doen wat we behoren te doen. Hier kunnen  

opnames van worden gemaakt.  

 

Berichten van overlijden worden meegedeeld via de gebruikelijke kanalen, de Nieuwsbrief en het 

Kerkblad. Ook wanneer de Kerk nu niet in gebruik is, er kan een wake in de kerk zijn. De Paaskaars 

brandt en een steen van gedenken wordt geplaatst bij de kaars.  

 

 

Dit protocol is niet volledig. We ontdekken met elkaar hoe we om moeten gaan met de zeer ernstige 

situatie waarin we wereldwijd in terechtgekomen zijn.  

Wij laten ons echter niet leiden door angst, maar door het gebed tot God die ons genadig is. Hij geeft 

ons de wijsheid om nu alles te doen om elkaar door deze crisis heen te slepen. In de woestijn was 

geen eten en geen water. Het volk leidde zijn volk er gedurende veertig jaar doorheen.  

We weten niet wat de toekomst brengt. We leven vandaag wel met de opdracht om een boom te 

planten. (Vrij naar Maarten Luther).  

  


