Aan de kerkenraden van de doopsgezinde gemeenten in Nederland
Per mail/internet
Amsterdam, 29 april 2020
Waarde zusters en broeders,
Het is nu alweer ruim 6 weken geleden dat we moesten stoppen met het houden van vieringen op
de zondag. De manier waarop veel gemeenten dit hebben opgevangen door het maken van
internetdiensten, rondsturen van teksten, houden van digitale bijeenkomsten, telefooncirkels en
wat niet al, is indrukwekkend en bemoedigend. De predikanten, voorgangers en pastoraal
werkenden zetten zich maximaal in om herder te zijn voor de gemeente ondanks dat de
gebruikelijke middelen als diensten en huisbezoek ontoegankelijk zijn. Het laat zien dat onze
gemeenten en werkers in staat zijn zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en dat we
in staat zijn om de gemeenschap die we zijn ook in bijzondere tijden te behouden en te versterken.
Ik weet zeker dat heel veel gemeenteleden zich gesterkt en gedragen voelen door de gemeente. Nu
het vaak niet mogelijk is om bezoek te ontvangen van (klein)kinderen is het contact met de broeders
en zusters van levensbelang om deze tijd van angst en eenzaamheid door te komen. En gelukkig
lijken de rigoureuze maatregelen enig effect te hebben. Daarom mogen we ons heel voorzichtig
gaan voorbereiden op een (gedeeltelijke) hervatting van de kerkdiensten, op termijn en onder
strenge voorzorgsmaatregelen. Let op: de kerkdiensten kunnen pas werkelijk hervat worden als de
overheid en interkerkelijke adviesorganen daar expliciet het groene licht voor geven.
Het CIO (Interkerkelijk orgaan inzake de Overheid) overlegt namens de meerderheid van de kerken,
waaronder de ADS, met de overheid. Zeker in deze tijd van COVID-19 heeft het CIO een heel actieve
rol. Het CIO adviseert om protocollen te maken met betrekking tot de geleidelijke hervatting van
diensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. Voor de doopsgezinden hebben we een protocol
opgesteld. Ik stuur u dat hierbij graag toe.
Het protocol vraagt om een aantal maatregelen om te voorkomen dat kerkdiensten een bron van
virusoverdracht worden. Ik adviseer u om het goed door te lezen en die zaken die voor uw gemeente
van toepassing zijn door te voeren. Het is allemaal niet even eenvoudig en daarom is het goed om er
vroegtijdig mee aan de slag te gaan.
Het moge duidelijk zijn dat dit in principe tijdelijke (maar mogelijk langdurige) maatregelen zijn die,
afhankelijk van het verloop van de pandemie kunnen worden aangepast. Uiteraard zal de ADS
proberen u daarvan zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
Mochten er naar aanleiding van deze brief of het protocol vragen rijzen, zijn we natuurlijk graag
bereid om die naar vermogen te beantwoorden.
Laten we in gebed vragen om zegen voor de zieken, de nabestaanden van overledenen, de
zorgwerkers en allen die de gemeenten en de samenleving als geheel gaande proberen te houden.
Met broederlijke groet,
Henk Stenvers, algemeen secretaris/directeur

