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‘Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 
en onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik hem weer loven, 
mijn God die mij ziet en redt’  
(psalm 43: 5) 

Het Coronavirus heeft ons land in zijn greep. Donderdagmiddag heeft de regering vergaande 
maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dat heeft 
gevolgen voor het leven van de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Het 
brengt wellicht onrust te weeg. En bedroefdheid. Het betekent dat de komende weken veel 
kerkdiensten en andere activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Vanuit de classis raden 
we u dringend aan de richtlijnen van de Protestantse Kerk in acht te nemen. Bekijk de site 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/ 

Een paar zaken toegespitst: 

Volgens de landelijke richtlijn worden kerkdiensten met meer dan honderd 
kerkgangers afgelast. 
Deze maatregel geldt tot 31 maart voor alle publieke evenementen, dus ook voor 
kerkdiensten. 

De classis ontraadt u kerkdiensten met minder dan honderd kerkgangers. 
We doen een dringend beroep op u de risico’s te wegen, zeker als er in uw gemeente veel 
ouderen zijn. En we doen een beroep op uw creativiteit en inventiviteit. Wellicht kunt u 
alternatieve vieringen in kleine kring organiseren. Of, net zoals in de sportwereld, diensten 
‘zonder publiek’ houden via streaming of andere technische diensten. Op zondag 15 maart 
zal om 09.20 uur op NPO2 bij de EO een korte viering te volgen zijn, waarin de scriba van de 
Protestantse Kerk, ds. René de Reuver, zal voorgaan. De viering wordt uitgezonden vanuit 
de kapel van de dienstenorganisatie in Utrecht. 
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Rouw- en trouwdiensten 
De Protestantse Kerk geeft op dit moment nog geen adviezen met betrekking tot rouw- en 
trouwdiensten. Ook hier vraagt de classis u dringend de risico’s van de verspreiding van het 
virus goed te wegen.  

Andere kerkelijke activiteiten 
Denk goed na over de noodzaak activiteiten door te laten gaan. Verwacht u meer dan 
honderd mensen, niet doen. Maar ook voor kleinere groepen geldt de vraag: wie zitten er 
aan tafel? Zijn er kwetsbare mensen bij? Kan deze activiteit ook worden uitgesteld? 

Volg de komende dagen en weken de site van de Protestantse Kerk  
om op de hoogte te blijven van de richtlijnen en aanbevelingen.  
Als bestuur van de classis beseffen we dat we in tijden van onzekerheid leven. Wanneer het 
coronavirus van invloed is op uw gezondheid, of op die van uw naasten, als het u raakt in uw 
werk of bedrijfsvoering, in uw reisplannen en familiebezoek, wensen we u veel sterkte. Laten 
we elkaar dragen in gebed. 

In deze veertig dagen op weg naar Pasen groeten we u met de woorden van Willem 
Barnard: 

Laten wij God loven, 
leven van het licht, 
onze val te boven  
in een evenwicht, 

want de aarde jaagt ons 
naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, 
liefde wordt niet moe… 

ds. Esmeralda Mandemaker-Dieleman, voorzitter classis Zuid-Holland Noord 

ds. Julia van Rijn, classispredikant 


