
 
 
 
Belangrijk Bericht in verband met het corona-virus 
 
Aan alle gemeenteleden van de Verbondskerk te Vijfhuizen 
  
De kerkenraad zag zich donderdagavond voor een buitengewoon lastig dilemma geplaatst in 
verband met de te nemen maatregelen als gevolg van de landelijke ingrepen en adviezen met 
betrekking tot het corona-virus. In lijn daarmee heeft de Protestantse Kerk Nederland, PKN, ook 
richtlijnen gegeven. De PKN raadt gemeenten aan in ieder geval tot 31 maart alle bijeenkomsten met 
meer dan 100 bezoekers af te gelasten. Hieronder vallen ook kerkdiensten. 
Vrijdagmorgen ontving de kerkenraad bericht van de Classis Noord-Holland hierover. Het breed 
moderamen van de classis geeft aan kerkenraden in sterke overweging te nemen ook diensten met 
minder dan 100 bezoekers af te gelasten. Veel van deze diensten worden bezocht door juist ouderen 
die gerekend moeten worden tot de meest kwetsbare groep. Deze situatie geldt ook voor onze 
gemeente. Ook wij hebben de maatschappelijke opdracht om de risico’s van verspreiding van het 
virus zoveel mogelijk te beperken. 
De kerkenraad heeft dan ook besloten het advies van de classis Noord-Holland over te nemen. Zowel 
de kerkdiensten als de andere bijeenkomsten (zoals Bijbelleesgroep, open eettafel, ouderenmiddag) 
zullen met ingang van heden in ieder geval tot 31 maart geen doorgang vinden.  
Ook de kerkenraad realiseert zich dat dit onzekere tijden zijn. En juist op het moment dat wij elkaar 
als gemeenteleden het meest nodig hebben en elkaar willen opzoeken is dat niet mogelijk, dat is 
verdrietig. Wel kunnen we uiteraard op andere wijze contact met elkaar hebben. We pakken wat 
vaker de telefoon of communiceren via email of social media met elkaar.   
En laten we niet vergeten dat we ons in gebed met elkaar verbinden en ons tot God kunnen richten. 
Laten wij bidden voor allen die door ziekte getroffen worden, voor wie in angst leven, voor wie zorg 
verlenen en voor wie in deze tijd als overheid verantwoordelijkheid dragen. 
Zondagmorgen 15 maart zal er vanuit de kapel van het landelijk dienstencentrum te Utrecht een 
korte viering worden aangeboden, deze wordt geleid door ds. René de Reuver. De uitzending wordt 
verzorgd door de EO op NPO 2 en begint om 9.20 uur. 
Ook kunt u de kerkdiensten van onze kerk of van andere gemeenten terugluisteren via de 
kerkomroep (www.kerkomroep.nl). 
De Kerkenraad zal u waar nodig op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het 
kerkbezoek en de kerkelijke activiteiten. 
  
Namens de kerkenraad wensen wij u Gods nabijheid toe, 
 
Rutger Goldschmeding, 
Voorzitter. 
 
www.pknvijfhuizen.nl 
Voor vragen hierover kunt u mailen naar: pastoraalteamwijkc@pknvijfhuizen.nl 
 
Belangrijke informatiebronnen: 
RIVM: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
GGD: https://www.ggd.nl/ 
Richtlijnen van de Protestantse Kerk: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-
coronavirus/ 
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl 


