Aan de kerkenraden en geestelijk werkers van de Doopsgezinde Gemeenten in Nederland

Amsterdam, 20 juni 2020
Betreft: update rond de Corona maatregelen.
Waarde zusters en broeders,
Nu het lijkt dat het hoogtepunt van de coronabesmettingen in Nederland over het hoogtepunt heen
is, worden de strenge maatregelen voorzichtig losgelaten. Het heeft lang geduurd en voor sommigen
veel te lang. Het kan niet snel genoeg voor velen. De hele dag worden we overspoeld met nieuws, al
dan niet op feiten berustend. Vaak gevoed door hoop dat het allemaal meevalt, soms gevoed uit
wantrouwen tegen alles wat de overheid doet en het RIVM adviseert. Berichten in de media worden
al heel gauw feiten.
Het grootste probleem is dat we zo weinig echt weten over de karakteristieken van dit virus dat we
zelfs misschien achteraf niet echt zullen weten wat de juiste keuzes waren, wat overdreven was en
wat onvoldoende. We zullen moeten blijven afgaan op wat deskundigen ons zeggen, terwijl ook die
vaak aangeven het niet precies te weten. En daarbij moeten we onze eigen afwegingen maken naar
onze specifieke omstandigheden. Voorzichtigheid blijft daarbij geboden want het gaat om mensen.
Bijeenkomsten
Sinds 1 juni mogen formeel door de kerken weer bijeenkomsten gehouden worden met 30 personen
maximaal, met in achtneming van de 1,5 meter afstand en diverse hygiënische maatregelen. Zie
daarvoor ook de brief en het protocol van 29 april en de brief van 8 mei.
Vanaf 1 juli zouden zelfs 100 personen bij elkaar mogen komen, wel volgens het protocol.
Zingen mag niet, vanwege de grotere kans op besmetting.
De doopsgezinde gemeentes hebben over het algemeen een ledenbestand met een hoge
gemiddelde leeftijd. Dat is reden om extra voorzichtig te zijn omdat ouderen extra kwetsbaar zijn.
De kerkgebouwen zijn meestal niet groot waardoor het 1,5 meter afstand houden een uitdaging kan
zijn. Daarom adviseren we vanuit de ADS om de komende anderhalve maand te gebruiken om proef
te draaien met kleine groepen en zo het lokale protocol uit te proberen.
Punten waaraan aandacht moet worden besteed:
- Er moet een protocol aanwezig zijn in de gemeente. Elke gemeente moet dat opstellen op
basis van de adviezen die door de ADS zijn gegeven. Als er een handhaver zou komen
controleren moet dat protocol ingezien kunnen worden.
- Bij elke bijeenkomst moet een coördinator zijn die zorgt voor handhaven van het protocol.
- Zorg dat deelnemers zich tevoren aanmelden en als het maximaal aanmeldingen is bereikt
kan er niemand meer bij.
- Mensen met klachten (ook lichte!) mogen niet naar de kerk komen.
- Laat handen wassen of met gel schoonmaken bij binnenkomst
- Vraag bij binnenkomst of de bezoeker verkoudheidsklachten heeft.
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Hou een presentielijst bij (naam en bij onbekenden ook telefoonnummer of als dat een
probleem is alleen telefoonnummer) en bewaar deze tenminste vier weken. Deze lijst is van
grote waarde voor contactonderzoek wanneer iemand die aanwezig was achteraf besmet
blijkt.
Geef duidelijk aan waar mensen mogen zitten en waar niet.
Denk aan de looproutes.
Zingen blijft voorlopig niet toegestaan.
Voor koffiedrinken na de dienst blijft het dringende advies: niet doen. De kans op niet
handhaven van de 1,5 meter is te groot is en de kans op overbrenging via kopjes,
melkkannetjes etc. is te groot.

Het is veel waar aandacht aan gegeven moet worden. Daarom is proefdraaien zo belangrijk. Evalueer
na elke bijeenkomst even waar zaken aangescherpt kunnen worden.
De organisator van de jaarlijkse kerkenbeurs heeft tegen redelijke prijzen materiaal te koop voor
afplakken en dergelijke. Zie hiervoor de website coronapreventiekerken.nl
Pastoraal bezoek
Volgens de huidige regels mag men thuis weer bezoek ontvangen mits de afstand van 1,5 meter
wordt gehandhaafd. In principe is dus pastoraal bezoek weer mogelijk. Het advies is dit wel te
bepreken tot noodzakelijke bezoeken, uiteraard ter beoordeling van de geestelijk werker. En indien
er (lichte) klachten zijn van neusverkoudheid, koorts, hoesten etc. mag er geen bezoek worden
afgelegd.

Het algemene advies blijft dus: wees voorzichtig!!
Het is ongelooflijk hoe veel nieuwe initiatieven zijn genomen om de gemeenteleden te
ondersteunen en hoe snel gemeenten en geestelijk werkers zich hebben aangepast en zich uiterst
creatief hebben getoond. Daar kan alleen maar heel veel respect voor getoond worden.
Veel van de ervaringen die we nu hebben opgedaan nemen we mee en kunnen helpen met het
bouwen aan de gemeente van de toekomst.
Met een hartelijke broedergroet,

Henk Stenvers, algemeen secretaris/directeur
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