Maatregelen kerkelijke activiteiten
i.v.m. het Coronavirus (Covid-19)
Versie 3, d.d. 17 maart 2020

Het moderamen van de kerkenraad van onze wijkgemeente heeft op 16 maart opnieuw
overleg gehad op basis van de actualiteit, om te spreken over nieuwe maatregelen in
verband met de gevaren van besmetting met het Coronavirus (Covid-19).
Overheidsmaatregelen en adviezen zijn ook door de kerkenraad in overweging genomen,
rekening houdend met de dagelijkse praktijk. Vanaf 12 maart is door de overheid
geadviseerd om samenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland af te
gelasten. Het is niet ondenkbaar dat er aangescherpte maatregelen zullen volgen. Middels
dit schrijven informeren wij u opnieuw over de samenkomsten in onze kerk.
In voorgaande berichtgeving hebben we reeds benadrukt dat de zondagse erediensten
een kern / hoogtepunt betekenen m.b.t. het gemeente-zijn. We komen er samen om het
Evangelie te horen, elkaar te bemoedigen en ontmoeten, maar ook om er voor elkaar te
bidden. Op zondag 15 maart zijn in beide diensten circa 50 kerkgangers geteld, waaronder
ook nog risicogroepen. We hebben gemeend deze maatregelen te moeten aanscherpen, in
lijn met andere gemeenten en de landelijke praktijk.
Voor de komende zondagen zullen de diensten zonder kerkgangers worden
gehouden en worden uitgezonden. Naast de predikant zal er een minimaal aantal
ambtsdragers aanwezig zijn. We onderzoeken de mogelijkheid om zo spoedig mogelijk
een zgn. livestream verbinding op te zetten, waardoor de dienst ook middels beeld is te
volgen. Ook overwegen we mogelijkheden om op deze wijze doordeweeks meditatieve
uitzendingen te kunnen verzorgen voor hen die thuis zijn.
Broeders en zusters, een dergelijke beslissing valt heel zwaar, echter weten we dat God
ons leven zal besturen. We roepen opnieuw op tot gebed voor elkaar en mogen elkaar
bemoedigen met psalm 91: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal
overnachten in de schaduw van de Almachtige’.
Alle samenkomsten in het kerkgebouw zijn afgelast voor onbepaalde tijd. Deze
maatregel was reeds van kracht. Op de achtergrond zal het Dagelijks Bestuur (DB, dat
is het moderamen) met regelmaat vergaderen aan de hand van de actualiteit. Verdere
ambtelijke vergaderingen zijn eveneens afgelast. We volgen met deze maatregelen zoveel
mogelijk het advies van de landelijke kerk (PKN), adviezen van de overheid en adviezen
van het RIVM. We nemen verregaande maatregelen om verspreiding of besmetting te
voorkomen. Een aantal praktische zaken;

-

Reguliere pastorale bezoeken / huisbezoeken zullen vooralsnog niet worden
gepland. Crisispastoraat gaat door. Een verzoek tot een bezoek kan altijd via
predikant, pastoraal medewerker of wijkouderling worden aangevraagd.
Wijkouderlingen en diakenen zullen (binnen de mogelijkheden die zij hebben)
contact houden met ouderen of hulpbehoevenden. Predikant en pastoraal
medewerker zullen ook middels telefonisch contact hun meeleven of
betrokkenheid tonen, waar nodig.

-

Predikant, pastoraal medewerker en ambtsdragers nemen we eveneens met
bovenstaand besluit in bescherming. Wij vragen van hen niet het onmogelijke en
hechten groot belang aan het gegeven dat zij hun dagelijks en/of ambtelijk werk
ook op de lange termijn moeten kunnen blijven doen.

-

De Diaconale Hulpdienst heeft aangeboden om waar nodig te helpen. Contactpersonen zijn mw. Annelies den Butter of Rinate de Pagter, bereikbaar via 0640994379 of dhd@immanuelkerk-barendrecht.nl.

-

Voor zaken m.b.t. beleid of erediensten neemt u contact op met uw scriba. Zie
onderstaande contactgegevens. Schroom niet om contact op te nemen voor andere
vragen of opmerkingen. Beantwoording kan soms even duren.

-

In de komende periode is het niet mogelijk in kerkdiensten te collecteren. Wij
voorzien een directe teruggang in de inkomsten. Dit heeft directe gevolgen, ook
voor de diaconale doelen. Gemeenteleden vragen wij kennis te nemen van de
kerkbode, waarin de Diaconie of het College van Kerkrentmeesters een oproep zal
doen om een financiële bijdrage per bank te overwegen.

-

M.b.t. communicatie via de website www.immanuelkerk-barendrecht.nl, de kerkbode, het Weekbericht of uw sociale netwerk vragen wij u rekening te houden met
privacygevoelige informatie en AVG. Publicatie van berichten moet daarom altijd
via de scriba, de privacyfunctionaris.

-

De geplande dienst van Openbare Geloofsbelijdenis op zondagmorgen 12 april
2020 is vooralsnog verplaatst naar D.V. zondagmiddag 17 mei 2020 om 17.00u.

-

De bevestiging van de evangelisatieouderling is voorlopig gepland op D.V. zondag
31 mei 2020 om 9.30u., 1e Pinksterdag.

Dit is het voorlopige beleid voor erediensten, bijeenkomsten en de pastorale praktijk voor
onbepaalde tijd. Wij bedanken bij voorbaat alle vrijwilligers en betrokkenen welke zich
op de achtergrond inzetten voor het gemeenteleven en de onderlinge zorg en
verbondenheid. Er gebeuren mooie dingen.
Tenslotte vragen wij eenieder om een voortdurend gebed voor elkaar en met name
voor hen die door dit virus getroffen zijn, meewerken aan de bestrijding hiervan,
of zorgen voor de nationale orde en veiligheid in ons land. Evenals voor andere
gebedsonderwerpen welke in de media door dit virus wellicht op de achtergrond geraken.
Dit document kunt u vrij verspreiden onder leden van onze wijkgemeente (aanbevolen!).
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
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