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Uit de kerkenraad
Door Madzy van der Kooij
Het maken van plannen heeft momenteel
weinig zin: voor je het weet is er weer een
persconferentie of boodschap van de
premier en je kunt weer opnieuw
beginnen.
Een vrijwel totale lockdown, het kan u niet ontgaan zijn. De vraag is dan altijd: wat kunnen
en mogen de kerken. In de Grondwet is het recht van vrijheid op godsdienst verankerd,
waardoor synagogen, kerken en moskeeën iets meer vrijheid hebben dan andere
organisaties. Het is altijd de vraag, óf je hier van gebruik moeten maken en zo ja, in
hoeverre.
In de tijd tot 19 januari gaat het om twee soorten diensten: uiteraard de twee kerstdiensten
en de vijf resterende gewone diensten.
Kerstdiensten
Er was al gecommuniceerd, dat u dit jaar slechts één kerstdienst kunt bijwonen. Dat blijft
gehandhaafd, maar het aantal bezoekers wordt strikt gehandhaafd op 30. Dat kan dus
betekenen, dat u niet wordt toegelaten, als u zich niet hebt opgegeven. Pijnlijk, want we
spelen liever niet voor politieagent. Helaas zal de kerstochtenddienst een soberder karakter
hebben dan anders: geen kerstspel, geen remo-orkest. Buitengewoon jammer en pijnlijk,
maar we ontkomen niet aan deze strenge maatregelen.
Overige diensten
De overige diensten zullen alleen digitaal te bekijken zijn: dus geen kerkgangers, maar
alleen predikant, organist, gastvrouw/heer, kerkenraads- en koorleden en uiteraard de
regisseur, zodat u mooie beelden hebt van deze diensten.
We hopen, dat we na 19 januari weer meer kunnen doen, maar het is momenteel koffiedik
kijken over hoe het zich daarna ontwikkelt.

Administratie
Ik wijs u tevens erop, dat de administratie gesloten is van 25 december t/m 3 januari 2021.
Ik wens u gezegende kerstdagen en een mooi 2021.
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