
 
 

 
 

IJsselmuiden, 29 mei 2020 

 

Betreft: voorlopig nog geen fysieke vieringen in De Bron 

 

Beste leden van De Bron, 

 

Allereerst moet ons van het hart dat wij het jammer vinden dat we elkaar in deze 

coronatijd weinig tot niet ontmoeten. In vieringen, vergaderingen of in andere kerkelijke 

bijeenkomsten. Gelukkig zijn er wel andere mogelijkheden in dit digitale tijdperk, 

bijvoorbeeld het volgen van de diensten (in beeld en geluid) via de website van De Bron.  

 

Hoe landelijke regelingen toepassen? 

De actuele landelijke regeling bepaalt dat het vanaf 1 juni a.s. weer mogelijk is om 

bijeenkomsten (max.30 mensen) te houden; vanaf 1 juli tot 100 personen. Dit geldt ook 

voor De Bron. Nu is het uiteraard de vraag: wat doen wij? 

 

Vieringen uitstellen; vergaderingen wél 

Op zich is het uiteraard fijn dat er zo de mogelijkheid geboden wordt om met vieringen 

en vergaderingen (deels) weer bij elkaar te komen! Het is echter ook onze taak als 

kerkenraad om dit af te zetten tegen de blijvende gevaren voor (oudere) leden, de 

praktische (on)mogelijkheden, het te volgen protocol en het toe te passen gebruiksplan. 

Dit alles hebben we als kerkenraad uitvoerig gedaan, wat uiteindelijk resulteerde in het 

volgende besluit: 

 

- het bijwonen van de vieringen wordt uitgesteld tot einde zomervakantie, dus eind 

augustus begin september; 

- andere bijeenkomsten zoals de kerkelijke vergaderingen kunnen, indien nodig, worden 

gehouden in De Bron; 

- bijeenkomsten voor de jeugd zoals de club-catechese worden niet georganiseerd.  

 

Toelichting op besluit 

In onderstaand geven we graag een nadere toelichting op dit besluit: 

 

● Wat doen we niet m.b.t. de vieringen en waarom niet? 

Voor het kunnen bijwonen van vieringen is de inzet van VEEL gemeenteleden nodig, 

zoals inrichters van de kerkzaal volgens de 1,5-meter-regel, coördinatoren die bij elke 

viering sturing geven, schoonmakers voor hun werk na de viering, planners van het 

bezoeksysteem, roostermakers etc.  

 

Wanneer je deze benodigde bemensing bij de functiegebonden mensen optelt, dan blijft 

er weinig ruimte over voor overige gemeenteleden. Dit aantal kan en zal wel toenemen 

wanneer vanaf 1 juli a.s. de viering tot 100 mensen mogelijk is. Overigens is het aantal 

zitplaatsen in De Bron volgens de 1,5-meter-regel beperkt tot maximaal 60 personen.  

 

Naast deze praktische zaken zijn er andere relevante vragen, zoals: welk gevoel heb je 

als bezoeker wanneer je naar een zitplek wordt begeleid, op 1,5 meter van anderen zit 

en niet mag zingen? In verband met mogelijke besmetting, via luchtdeeltjes, is het 

zingen in deze periode in De Bron namelijk niet mogelijk. Heeft zo’n dienst dan wel 

meerwaarde? Er is geen of weinig onderling contact. Doet zo’n samenkomen dan recht 

aan het gemeenschapsgevoel? 



 

● Wat gaan we dan wél doen m.b.t de vieringen? 

We gaan wél de uitzendingen uitbouwen met gemeenteleden die een actieve 

inbreng hebben, zoals lectoren, meer musici en bijdragen door gemeenteleden met een 

gedicht of gebed. Er zijn dan op z’n hoogst 10 tot 15 personen in de De Bron aanwezig.  

 

● Vergaderingen 

We volgen het advies van de PKN om vergaderingen in het kerkelijk gebouw te houden. 

Hier is meer ruimte, zodat de 1,5-meter-regel goed gehanteerd kan worden. Ook voor de 

benodigde hygiëne kan worden gezorgd. De verhuur van De Bron aan derden is onder 

dezelfde voorwaarden mogelijk. Echter, per dag is slechts één bijeenkomst mogelijk. 

 

● Jeugd-kinderkring-clubcatechese 

De bijeenkomsten voor de jeugd zijn niet mogelijk. Het lukt gewoonweg niet de 1,5- 

meter-regel te hanteren. Voor kinderen onderling is deze regel niet van 

toepassing; tussen volwassene en kind wel. 

 

Tot slot 

We gaan aan de slag met het afronden van een gebruiksplan en ons verder voorbereiden 

zodat we na de zomervakantie de diensten in aanwezigheid met (een deel) van de 

gemeente weer kunnen hervatten. 

Als er nieuwe plannen dan wel ontwikkelingen zijn, brengen we u op de hoogte via de 

NieuwsBron en de website, of indien nodig middels een aparte brief. 

 

Wij hechten er aan om u te laten weten dat wij het bijzonder jammer vinden dat we op 

dit moment geen ander besluit kunnen nemen. Het hart van ons gemeente-zijn klopt 

daar waar wij elkaar ontmoeten, van mens tot mens, om samen geloof en inspiratie te 

delen. Maar wij vertrouwen er vast op dat onze zondagse ontmoetingen op termijn weer 

gaan plaatsvinden! Daarbij is Gods Geest nu ook bij ons en werkzaam in ons. 

 

Namens het moderamen, 

 

met hartelijke groet, 

 

Mariska Blekkenhorst, scriba 

 


