
 

 
Toelichting bij bovenstaand besluit van de kerkenraad. 
 
Na de indringende toespraak van minister-president Rutte afgelopen maandag 14 december werd 
het de dag daarop duidelijk wat de gevolgen van de maatregelen voor de kerken zouden hebben. 
De kerken, waaronder de Protestantse Kerk, hebben in het CIO: het Interkerkelijk Contact in 
Overheidszaken, een overleg met de overheid. Vanuit dit overleg is het volgende dringende 
verzoek gekomen:  
 

1 Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit 
te zenden en mee te maken. 

2 Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende 
feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief “personeel”). 
(Bron: https://www.cioweb.nl/bericht-van-het-interkerkelijk-contact-in-overheidszaken-cio/ ) 

 
Het moderamen van de PKN heeft dit verzoek overgenomen. 
 
Onduidelijk voor leden van onze kerkenraad was nog wat er verstaan werd onder “redenen” in  
punt 2. Navraag leerde dat het daarbij ging om de doop, of de bevestiging van ambtsdragers.   
 
De oproep vanuit het CIO en het moderamen (dagelijks bestuur) van de PKN gaat verder dan 
alleen het veiligheidsaspect. In haar bericht op de website van de PKN schrijft het moderamen 
over dit punt: 
 

Minister-president Rutte gaf gisteren in zijn toespraak ook aan dat er snel gezegd wordt ‘Bij 
ons kan het met wat aanpassingen toch best veilig? Bij ons zijn toch geen besmettingen 
geweest? Of wat is nou de bijdrage van specifiek deze groep aan de verspreiding van het 
virus?’ Binnen de Protestantse Kerk worden deze vragen ook gesteld. En dat is begrijpelijk. 
Tegelijkertijd zijn gemeenten onderdeel van de samenleving. Welk signaal geeft een 
gemeente af als zij er voor kiest om open te blijven? Denk als kerkenraad goed over deze 
vragen na. 
(Bron: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/moderamen-begrijpt-goed-als-gemeenten-
kiezen-voor-volledig-online/ ) 
 

In het gesprek dat het moderamen van de Vredeskerk gemeente daarover voerde, voelden we de 
teleurstelling over precies dit punt: we hebben in de afgelopen tijd alle voorzorgsmaatregelen 
genomen die je maar kunt bedenken. En dan zouden we nu toch nog de kerkdiensten zonder 
gemeenteleden moeten houden? Wat heeft dat voor zin? We voelden aan den lijve het verdriet 
van gemeenteleden voor wie dit misschien de enige mogelijkheid is om invulling te geven aan het 
kerstfeest. Dit stelde ons voor een moeilijk dilemma. Moeten we vooral denken aan de 
teleurstelling en verdriet van onszelf en andere gemeenteleden, of staat hier meer op het spel?  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ds. Pieter J. Huiser heeft ons meegenomen in zijn omgang met dit dilemma en de vragen die het 
moderamen van de PKN ons stelt.  
 

1 De Vredeskerk wil met het gezicht naar de wereld, naar de samenleving staan. Dit doen wij, 
wanneer wij solidair zijn met de rest van de samenleving en deelhebben aan hetzelfde lot 
als andere mensen, organisaties en bedrijven, die ook hun activiteiten helemaal veilig 
hadden georganiseerd en nu toch dicht moeten.  

2 Deze solidariteit komt voort uit het geloof waaruit onze gemeente leeft en waardoor onze 
gemeente wordt gevormd: Het woord “Vrede” in Vredeskerk verwijst naar Christus waarin 
wij onze vrede vinden en die ons leven vormt. Met kerst vieren wij de geboorte van Jezus. 
Volgens de traditie komt God in Jezus in deze wereld. Hij verschijnt juist dáár in de wereld 
waar mensen het moeilijk hebben, waar zij vermalen worden door de krachten die deze 
wereld vorm geven. Hij is daarmee solidair met de mensen die het moeilijk hebben, die in 
nood verkeren. Vrijwillig neemt hij deel aan hun lot. Vanuit wereldse ogen gezien is dat niet 
efficiënt. Je bereikt er niets mee. Vanuit het geloof gezien ontstaat daar juist het goede 
leven waartoe God ons heeft bestemd.  

3 Zo bepaalt dit verhaal onze roeping als gemeente en gemeenteleden in de wereld. Wij 
nemen vrijwillig deel aan het lot dat heel veel mensen treft. Niet omdat het helpt, maar als 
vormgeving van onze verbondenheid met Jezus Christus en vandaaruit onze 
verbondenheid met de samenleving en mensen om ons heen.  

4 Het moderamen van de PKN stelt ons de vraag welk signaal de gemeente afgeeft als zij er 
voor kiest om open te blijven. Wij kunnen die vraag ook positiever stellen: Het is onze 
roeping om de geboorte van Christus te verkondigen in onze samenleving. Zou het zou 
kunnen zijn dat deze verkondiging juist luider klinkt door in solidariteit met andere mensen, 
organisaties, bedrijven, zorginstellingen, te delen in dat lot dat ons allen treft? Dat mensen 
binnen en buiten de kerk misschien wel verlangen naar een kerk die zichzelf zo laat zien? 

 
Dit is geen gemakkelijk verhaal. De leden van de kerkenraad voelen dat dit verhaal aan alle kanten 
schuurt met ons verlangen om elkaar juist op te zoeken, met ons verlangen om als gemeente bij 
elkaar te komen, samen in één gebouw te luisteren naar de goede boodschap dat God in onze 
wereld mens wordt.  
 
Naast deze theologische overwegingen stellen we ons ook de praktische vraag hoeveel en welke 
mensen door dit besluit geraakt worden. Het blijkt dat onder de dertig mensen die op zondag bij 
elkaar komen in de kerk, een grote groep is die bijna altijd komt. Toch komen veel mensen op dit 
moment niet, omdat zij, ondanks alle grondige voorzorgsmaatregelen die we nemen, zich toch niet 
veilig voelen. Juist zij zullen de eenzaamheid met kerst het hardst voelen. De kerkenraadsleden 
voelen het verdriet over onze onmacht om daar met een kerkdienst verandering in te brengen. Wij 
kijken goed om ons heen om te zien waar wij hen toch iets van verbondenheid met kerst kunnen 
laten ervaren. En wij vragen u hetzelfde te doen in uw omgeving.  
 
Wij hopen u hiermee inzicht gegeven te hebben in onze overwegingen. Wij weten dat niet iedereen 
deze overwegingen met ons zal delen. En dat begrijpen wij ook. Het dilemma waar we voor 
stonden heeft zoveel kanten, die we nooit helemaal recht zullen kunnen doen. We hopen dat u op 
deze manier in elk geval begrip heeft gekregen voor ons besluit en wensen u een goede en 
zinvolle kerst. 
 
 


