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Barneveld,14 mei 2020 
 
 
Betreft: protocol kerkdiensten en andere bijeenkomsten 
 
 
 
 
Geachte kerkenraadsleden, predikanten, kerkelijk werkers en pioniers in Classis Veluwe, 
 
 
 

Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, - 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 

 
 
 
Bovenstaande woorden komen uit Lied 287. Misschien maken ze u wat weemoedig. Je mist de 
eredienst, wat zou je graag weer samen komen in de kerk om te bidden, te zingen en elkaar te 
ontmoeten. Tegelijk hebben velen ontdekt dat het gemeente-zijn ook in deze moeilijke tijd (nieuwe) 
zegenrijke wegen vindt. Gods nabijheid is niet aan tijd en plaats gebonden en mensen houden 
elkaar in het oog en het hart. 
 
Vanaf vandaag is het protocol beschikbaar voor fysieke kerkdiensten en andere kerkelijke 
bijeenkomsten. U kunt het vinden op de site van de Protestantse Kerk. Naast het ‘technische’ 
protocol wijs ik u ook graag op de overweging van de scriba, ds. René de Reuver.  
 
Er zijn ambtsdragers die zitten te wachten op een protocol. Het verlangen om weer samen te 
komen is groot. Kerkenraden of commissies zijn al bezig met de voorbereiding van een plan, zodat 
er per 1 juni of 1 juli weer een fysieke eredienst gehouden kan worden. Het protocol kan u daarbij 
helpen. De vertaling naar de plaatselijke praktijk zal de nodige inzet en tijd kosten (denk aan 
routing, hygiëne, uitnodigingsbeleid, communicatie etc.). De diensten zullen anders zijn dan voor de 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/pasen-pinksteren-corona-verwachtingstijd/


coronacrisis: het zullen kerkdiensten zijn met de nodige beperkingen. Je wordt geconfronteerd met 
lastige vragen waar je antwoord op moet geven (aantal aanwezigen, wie wel en wie niet, geen 
gemeentezang, geen koffie na de dienst etc.). Vooral het niet samen kunnen zingen zal door velen 
als een gemis ervaren worden. 
 
Andere ambtsdragers zijn meer gereserveerd. Zij voelen er meer voor langer door te gaan met 
online vieringen. In de afgelopen maanden hebben zij daarin geïnvesteerd, het gaat goed en het 
wordt gewaardeerd. De coronacrisis heeft het nodige gevraagd van voorgangers en vrijwilligers. 
Bv. in het voorgaan in online vieringen, maar ook in de beperkingen die zij ervaren hebben in het 
bijstaan van zieken en stervenden. Ook de gevoelde 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' kan 
een rol spelen. 
 
De verschillende stemmen zullen ook in uw gemeente klinken, misschien klinken ze wel in uzelf. De 
keuze om per 1 juni of 1 juli te starten met fysieke vieringen is aan de plaatselijke gemeente. Wat 
uw beleid als kerkenraad ook is, we mogen uitgaan van de hoopvolle belofte: waar Christus is, daar 
is kerk! 
 
Ik wens u wijsheid en rust in het luisteren naar de verschillende stemmen om zo tot een goed 
overwogen besluit te komen. 
 
 
Mede namens het Breed Moderamen van de Classis Veluwe, 
met vriendelijke groet, 
 

 
 
dr. Wilbert van Iperen 
classispredikant Classis Veluwe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar het protocol en het artikel van de scriba: 
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/ 
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/pasen-pinksteren-corona-verwachtingstijd/ 
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