Besluit over de kerkelijke activiteiten t/m 31 maart
Nog niet zo lang geleden heb ik, vol goede moed en vertrouwen, het ambt als voorzitter van de
Kerkenraad aanvaard niet wetende welke belangrijke beslissing er door de Kerkenraad genomen
zou moeten worden.
Maar als Kerkenraad achten wij ons verantwoordelijk óók voor moeilijke beslissingen die genomen
moeten worden. Daarover gaat deze ‘uit de Kerkenraad’.
Ongetwijfeld wordt ook u (in gesprekken, via de media enzovoort, enzovoort) voortdurend
geconfronteerd met de negatieve ontwikkelingen rond het Coronavirus. De vele besmette mensen
– wereldwijd maar ook in Nederland en zeker in Brabant - de aan het virus overledenen, het zich
verder verspreiden van het virus met name in Brabant vormen het gesprek van de dag. Het gaat
bijna nergens anders meer over.
Vandaag (donderdag) dan ook nog de berichtgeving vanuit politiek Den Haag. De min of meer
dwingende adviezen over het vermijden van vergaderingen-, evenementen en zelfs ook het
afgelasten van kerkdiensten. Ook de PKN heeft zich daarover uitgesproken. Kort samengevat wordt
het houden van kerkdiensten tot en met 31 maart ten zeerste afgeraden.
Als Kerkenraad hebben wij een ingelast overleg gehad omdat wij zelfstandig een besluit wilden
nemen en onze verantwoordelijkheid nemen voor het wel of niet houden van kerkdiensten. Wij
hadden er sterk behoefte aan zelf de vóórs en tegens naast elkaar te leggen.
U kunt zich voorstellen dat het geen makkelijk besluit is dat genomen zou moeten worden. Ik ga u
niet lastig vallen met het benoemen van alle argumenten. U bent zelf ongetwijfeld in staat deze in
te vullen. Na een goed maar intensief overleg hebben we als Kerkenraad het besluit
genomen de kerkdiensten in de maand maart te laten vervallen. Consequentie van het
genomen besluit is dat ook andere activiteiten komen te vervallen: o.a. de
koffiebijeenkomsten en de dienst in de Zandley.
Wel wordt gekeken om in ieder geval komende zondag 15 maart een soort van digitale
uitzending te realiseren waarin door de dienstdoend ouderling Matthijs van Zanten nog een
toelichting wordt gegeven op het genomen besluit en door onze predikant Bram Wassenaar een
‘meditatie’ wordt gehouden. Over de inhoud van deze digitale dienst wordt nog nagedacht. Deze
digitale uitzending is online te beluisteren
via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21870 en bij overbelasting van de lijn kan deze
ook later worden beluisterd.
Aan het einde van de avond heeft onze dominee Bram Wassenaar met ons gebeden en het
dilemma waarin wij verkeerden aan God voorgelegd. Wij zijn ervan overtuigd een juiste beslissing
te hebben genomen hoe moeilijk die wellicht ook te aanvaarden zal zijn.
Wij hopen en bidden dat de uitbreiding van het Corona virus zijn grenzen zal kennen en wij weer
gewoon ‘ter kerke’ kunnen gaan en daar God en elkaar kunnen ontmoeten.
Heeft u van uw kant vragen over het genomen besluit of de afwegingen die geleid hebben tot het
besluit dan staat het u vrij mij te bellen. Voor pastorale vragen kunt u terecht bij het
meldpunt, het pastorale team en dominee Bram Wassenaar (06-38592755).
Met een vriendelijke groet,
Wim van Engeland, voorzitter kerkenraad
(0416-377707 of 06-53829225)
----------------------------------

