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et zijn in deze maanden zonder twijfel de meest bekeken televisieprogramma’s: als de rege-
ring met het bekendmaken van nieuwe regels in dit tijdperk van het coronavirus komt. Afge-

lopen woensdagavond volgden ruim 7.000.000 mensen de uitzending. Om te horen, wat de ko-
mende tijd ons aan nieuwe regels geeft van wat we allemaal wel en niet mogen. Voor de ene groep 
mensen komen de nieuwe regels als opluchting en een blijde boodschap, voor een andere groep is 
het een grote teleurstelling en een bittere pil om te slikken. Want naast de gezondheid staan er o.a. 
ook veel economische belangen op het spel. 

Het is telkens bijzonder om reacties van mensen op nieuwe maatregelen te lezen. Uiteenlopend 
van instemmend tot sterk afkeurend. Het lijkt erop, dat veel mensen niet meer helder voor ogen 
houden, dat allerlei beperkende maatregelen niet genomen zijn om mensen nu eens een tijdje te 
treiteren door hen zomaar allerlei vrijheden te ontnemen. Alle genomen maatregelen hebben het 
doel om mensen zo goed mogelijk door dit tijdperk van het coronavirus heen te leiden. Dat vraagt 
offers, en dat is voor velen niet gemakkelijk. Het is beter op te brengen, als we het doel voor ogen 
houden: er zijn geen beperkingen om mensen te treiteren, maar om ons als samenleving zo goed 
mogelijk verder te helpen. 

Het samenkomen wordt per 01 juli van 30 naar 100 personen verhoogd. Dat is voor bioscopen, 
theaters en andere grote samenkomsten nog geen oplossing. Ook grote kerken met honderden be-
zoekers houden problemen, maar dat getal van 100 schept voor ons als gemeente intussen wel 
weer volop mogelijkheden. Alleen blijft dat alles binnen het kader van 1½ meter afstand van el-
kaar bewaren. Inmiddels houdt in opdracht van de kerkenraad de commissie van kerkrentmeesters 
zich met de vraag bezig, hoe je op een zo optimaal mogelijke wijze het kerkgebouw weer in ge-
bruik nemen kunt. 

Cruciaal echter bij allerhande plannen voor heropening van de kerk is - naast de vraag, hoe alles 
zich rond het coronavirus ontwikkelt - vooral de vraag, hoe we als gemeenteleden zelf erin staan. 
Als we op een gegeven moment met de zondagse samenkomsten weer aanvangen, rijst vanzelf de 
vraag ‘Maar ben ik dan ook al van plan om weer met anderen in een gebouw samen te komen?’ 
Duidelijk moge zijn, dat je pas dan weer verantwoord met de zondagse samenkomsten beginnen 
kunt, als de grote meerderheid op die vraag een bevestigend antwoord geven gaat. Er blijft dus 
gelden: laten we ons niet bij voorbaat door data opjutten laten, maar laat de gezondheidsvraag van 
een ieder bovenaan staan. Dat gesteld hebben mogen we de wens uitspreken, dat we hopelijk op 
een goede termijn weer verantwoord op een hernieuwde wijze samenkomen mogen! 
 
 

Jarig 
omende woensdag 13 mei is br. Kok van de 
Libellestraat jarig. We wensen u samen met 

uw vrouw een fijne verjaardag en Gods zegen 
voor het nieuwe levensjaar toe. 
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Duitsland mag weer naar de kerk 
eligieuze vieringen mogen in Duitsland on-
der voorwaarden weer plaatsvinden. Sommi-

ge deelstaten hebben samenzang verboden. In de 
Duitse deelstaat Baden-Württemberg mogen van-
af 04 mei weer religieuze vieringen plaatsvinden, 
maar tijdens die vieringen mag niet gezongen 
worden. Dat is het resultaat van onderhandelingen 
tussen de minister-president van de deelstaat, 
Winfried Kretschmann, en vertegenwoordigers 
van christelijke, islamitische en joodse geloofsge-
meenschappen. Baden-Württemberg staat niet al-
leen: ook de deelstaat Rijnland-Palts heeft een 
verbod op gemeentezang ingesteld. 

Donderdag maakte bondskanselier Angela 
Merkel bekend, dat religieuze vieringen met in-
achtneming van de hygiëne- en afstandsregels 
weer plaatsvinden mogen. Dat betekent o.a., dat 
er minimaal 1½ meter afstand tussen de gelovigen 
zijn moet. De precieze invulling ligt bij de deel-
staten, zij bepalen in overleg met de kerkgenoot-
schappen, of er gezongen worden mag, en hoe-
veel mensen er bij een dienst aanwezig mogen 
zijn.  

Sommige deelstaten kiezen voor een maximum 
aantal gelovigen: in Berlijn is het maximum 50, in 
Thüringen 30. Baden-Würtemmberg heeft geen 
limiet gesteld, wel geldt naast het zangverbod ook 
de 1½-meterregel. In sommige deelstaten is het 
dragen van een mondmasker verplicht, en mag de 
dienst maximaal een uur duren. 

Zingen geeft een verhoogde kans op besmet-
ting, waarschuwde Lothar Wieler. Wieler is het 
hoofd van het Robert Koch instituut, het Duitse 
RIVM. ‘Tijdens het zingen verspreiden de virus-
deeltjes zich extra ver’, zei hij dinsdag tijdens een 
persconferentie. Een mogelijk 
verband tussen samenzang en 
coronabesmetting lijkt door 
de besmettingshaard in de 
cantorij van de Dom van 
Berlijn bevestigd te worden, waar maar liefst 59 
van de 78 koorleden het coronavirus hebben. 

(Trouw.nl, 01-05-2020) 

 

Vanuit de gemeente 
ecent overleed geheel onverwacht een zwa-
ger van Peter & Petra van Asselt van Het 

Verlaat. Zomaar tijdens de maaltijd overleed hij. 
Zonder enige gezondheidsklachten. We beseffen, 
dat het voor hun een grote slag is. En extra on-

werkelijk, dat je in deze periode slechts afstande-
lijk tot steun en kracht voor je dierbaren zijn kunt. 

En afgelopen zondag 03 mei overleed de vader 
van Cor Hania van de Willem Kolffweg. Hij had 
een broze gezondheid, maar ging sinds de vrijdag 
ineens heel snel achteruit. Ook bij hem konden zij 
door de beperkende maatregelen van deze periode 
in slechts klein aantal afscheid van hem nemen. 

We willen hen, maar ook anderen, die in deze 
periode verdriet om afscheid van dierbaren heb-
ben, Gods onmisbare troost en kracht toewensen 
om in de tijd van afstand houden toch dierbaren 
tot steun te zijn. 
 

Kerkdienst 
olgende week zal ik in de Kerknieuws weer de 
link naar een nieuwe online kerkdienst geven. 

Het is daarna mijn bedoeling om dan ook een kerk-
dienst met Pinksteren te verzorgen. 

(Wie zich bij de kerkdienst of het gesprek in de 
kerk bij mijn kanaal opgeeft (dat kan door daar op de 
knop Abonneren te klikken), krijgt steeds, zodra weer 
iets nieuws online staat, een automatisch gegenereerd 
bericht, dat er iets nieuws online staat. Meteen met de 
link erheen, zodat je dan niet tot de Kerknieuws te 
wachten hoeft om het te bekijken.) 
 

Gesprek in de kerk 
orige week kondigde ik in de Kerknieuws al iets 
anders naast de kerkdiensten aan. Een nieuwe 

vorm van elkaar in het tijdperk van het coronavirus 
ontmoeten. Het elkaar ontmoeten kan en mag niet zo-
maar. Maar je zou toch nog wel eens iemand spreken 
en beluisteren willen. Om die reden ben ik met een 
serie ‘gesprekken in de kerk’ begonnen. Ik nodig ie-
mand uit beide gemeenten in de kerk uit, en heb een 
gesprek met diegene. Hoe het ermee gaat, hoe je met 
deze bijzondere tijd omgaat. Over wat jezelf en je 
dierbaren meemaken. Maar ook vragen, of je de kerk 
en het elkaar ontmoeten mist, of je geloof je tot steun 
is, of er een lied is, dat in deze bijzondere tijd je extra 
aanspreekt, en ga zo maar door. En doordat ik telkens 
met een gemeentelid uit beide gemeenten spreek, kun-
nen we ook eens iemand uit de andere gemeente leren 
kennen. 

In de 1e aflevering ontmoeten we voorzitter Jan 
Jansen en de scriba van de Heldringkerk in Hoen-
derloo. Met dank aan Anja, die alles in de kerk met 
beeld en geluid opgenomen heeft, en het tot de gehele 
aflevering gemonteerd heeft. Het 1e resultaat is via de 
link https://youtu.be/lthSwl665qI te bekijken. 
 
 

  DDss..  AA..PP..  ddee  GGrraaaaff..  
   

Ons kerkelijk leven - ook vanaf vrijdagavond de nieuwste Kerknieuws - is via www.pknlieren.nl op het Internet te vinden. 
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https://youtu.be/lthSwl665qI

