Herveld, 2 april 2020
Beste gemeenteleden,
In onze laatste brief schreven wij dat er vanuit de landelijke kerk nagedacht werd over de
mogelijkheden van een online avondmaalsviering. Wij zouden de resultaten daarvan afwachten voordat wij een beslissing zouden nemen over de avondmaalsviering op Witte Donderdag.
Inmiddels heeft de Protestantse Kerk in Nederland op haar site een document gepubliceerd
over de mogelijkheden van een online avondmaalsviering. In dit document schrijft het moderamen: ‘Als landelijke kerk zien wij mogelijkheden om in deze bijzondere tijd het Avondmaal
te vieren. In het kerkgebouw kunt u met een klein gezelschap van bijvoorbeeld drie mensen
het Avondmaal vieren. De gemeenteleden thuis vieren online de dienst mee. (…) Het is goed
om ook thuis van te voren brood en wijn als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van
Christus klaar te zetten. U kunt brood en wijn ook daadwerkelijk nuttigen, wanneer de verbondenheid met Christus daardoor voor u reëler wordt.’1
Marcel Barnard en Mirella Klomp, beide docent liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit, reageerden hierop via een bijdrage op de opiniepagina van het dagblad
Trouw: ‘Het is pijnlijk dat we elkaar nu niet fysiek kunnen ontmoeten en dat brood en wijn
niet in de kring kunnen rondgaan. Maar de kunst zal zijn om niet te proberen die pijn op te
lossen. Juist de afwezigheid en onmogelijkheid van het sacrament bepaalt ons bij de crisis. De
opgestane Heer is niet alleen maar bij ons als het ons lukt slim om die crisis heen te werken –
integendeel: in het Paasverhaal is God juist aanwezig bij mensen die lijden, in nood zijn en
gemis ervaren.'2 Zij pleiten ervoor om juist niet online avondmaal te vieren.
Na het afwegen van deze verschillende perspectieven heeft de kerkenraad besloten om geen
online avondmaalsviering op Witte Donderdag te verzorgen. Uiteraard realiseren wij ons dat
er – zeker in de Stille Week – een groot verlangen leeft om het lijden en sterven van Jezus
Christus te gedenken door samen avondmaal te vieren. Anders dan een viering met stilte,
muziek, zang, woord en gebed leent het avondmaal zich echter niet voor een online kerkdienst. Illustratief in dit verband is de parallel met de doop. Zo is het onvoorstelbaar om een
online doopbediening aan te bieden. Het herinnert ons eraan dat beide sacramenten niet alleen een geestelijk, maar ook een heel concreet lichamelijk gebeuren zijn. Niet alleen de woorden, maar ook handelingen en de elementen (water, brood en wijn) doen ertoe. Daar komt
bij dat een online avondmaalsviering onvoldoende recht doet aan het gemeenschapskarakter
van het avondmaal. Niet voor niets groeten we elkaar met de vrede van Christus, worden
brood en wijn ons door de ander aangereikt en geven wij het aan de ander door. Tenslotte
ontbreekt ook de ambtelijke vertegenwoordiging als herinnering aan de aanwezigheid en
werkzaamheid van Christus als Gastheer in ons midden.
Daar komt bij dat er vanuit de wereldkerk geluiden komen die ons eraan herinneren dat deze
tijd om ‘een andere gehoorzaamheid’3 vraagt. Het is geen schande om als christelijke gemeente te wachten met avondmaal vieren in het belang van onze naasten. Integendeel: het
versterkt het verlangen om als gemeente weer bijeen te zijn rondom woord, brood en beker.

Zo bezien nodigt deze situatie ons uit om ons te oefenen in vertrouwen en wachten op God,
in waakzaamheid, hoop en verlangen naar het één zijn met Hem en elkaar. Bovendien kunnen
wij zo gestalte geven aan onze solidariteit met allen die nu – in welke vorm dan ook – met de
broosheid en breekbaarheid van ons bestaan geconfronteerd worden.
Tegen deze achtergrond hebben wij besloten om op Witte Donderdag geen online avondmaalsviering aan te bieden.
In Christus verbonden,
namens de kerkenraad,
Gerda Brienissen, scriba
scriba@pgherveld.nl
06 20 02 71 32
1 https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/moderamen-over-vieren-avondmaal-in-coronatijd/
2 https://www.trouw.nl/opinie/thuis-klaarzitten-met-brood-en-wijn-voor-de-digitale-avondmaalviering-daarmee-slaat-u-de-plank-mis~b67c9620/
3 https://www.lutheranworld.org/blog/digital-worship-and-sacramental-life-time-pandemic

Herveld, 26 maart 2020
Beste gemeenteleden,
Maandag 23 maart heeft de overheid de maatregelen rondom het coronavirus aanzienlijk aangescherpt. Bovendien heeft de overheid aangegeven dat deze maatregelen langer – en mogelijk zelfs tot 1 juni a.s. – van kracht zullen zijn. Daarom informeren wij u graag over het beleid
voor de komende tijd.
Wat de kerkdiensten betreft, adviseert het moderamen van de landelijke kerk om uitsluitend
online kerkdiensten te verzorgen. Daarbij komen alleen die mensen samen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn voor het verzorgen van de online diensten. Bovendien dient men
anderhalve meter afstand te houden. De online dienst van afgelopen zondag past binnen deze
aangescherpte maatregelen van de overheid. Zolang deze maatregelen van kracht zijn, zullen
we daarom online kerkdiensten blijven verzorgen, dat wil zeggen: een viering met stilte, muziek, zang, woord en gebed van zo'n 45 minuten.
Ook bij de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag moet contact zoveel mogelijk vermeden worden. De vespers in de stille week zullen daarom op een soortgelijke manier ingevuld worden als de online diensten. (Over de mogelijkheden van een online
avondmaalsviering wordt op dit moment vanuit de landelijke kerk nagedacht. Wij wachten de
resultaten daarvan af voordat wij een beslissing nemen over de avondmaalsviering van Witte
Donderdag.)
Om binnen de gegeven omstandigheden zoveel mogelijk recht te doen aan het bijzondere
karakter van de dienst op 1e Paasdag nemen we daar een uur de tijd voor. Bovendien zullen
we enkele gemeenteleden vragen om samen met Annerie ter Maat invulling te geven aan het
zingen in deze dienst. Praktisch is het daarbij goed mogelijk om de voorschriften van de overheid na te leven.
Vanwege het online karakter van de kerkdiensten kunnen er geen collecten worden gehouden. Wellicht kunt u thuis een collectepotje te maken en dit later in de collectezakken doen.
Ook is het mogelijk om uw bijdrage – onder vermelding van ‘collecte online kerkdienst’ – over
te maken naar de kerkrentmeesters (NL16RBRB0668291818) en de diaconie
(NL53RABO0133917592) van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk- Ewijk. De opbrengst
van beide collecten wordt over de reeds vastgestelde doelen verdeeld. Ook uw gaven voor
het zendingswerk worden gewaardeerd.
Verdere maatregelen rondom catechese, kringwerk, pastoraat, diaconaat etc. blijven ongewijzigd zolang de huidige maatregelen van kracht blijven. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen
zijn, houden we u via de site op de hoogte.
In Christus verbonden,
namens het moderamen van de kerkenraad,
Gerda Brienissen, scriba
scriba@pgherveld.nl / 06 20 02 71 32

Herveld, 19 maart 2020
Beste gemeenteleden,
Onlangs beloofden wij u van week tot week de ontwikkelingen rond het coronavirus te volgen
en indien nodig nieuwe maatregelen te nemen om op een goede en verantwoorde manier
gestalte te geven aan ons gemeente-zijn in deze omstandigheden. Wij oriënteren ons daarbij
op de richtlijnen van de landelijke kerk in overleg met het RIVM.
Wat de kerkdiensten betreft, adviseert het moderamen van de landelijke kerk inmiddels dringend om de voorkeur te geven aan online kerkdiensten. Vanaf a.s. zondag 22 maart tot en
met zondag 5 april – en zo nodig langer - beperken wij ons daarom tot online kerkdiensten
waarbij zo min mogelijk mensen aanwezig zijn (een voorganger, een ambtsdrager, een organist of pianist etc.). Vanwege deze veranderde setting zal ook de dienst zelf aangepast worden
tot een viering van 30 tot 45 minuten met stilte, muziek, zang, woord en gebed. Een liturgie
vindt u tijdig op de website. Wij nodigen u van harte uit om deze diensten online mee te beleven en om op die manier verbonden te zijn met God en elkaar.
Wat het pastoraat betreft, dient het fysiek op bezoek gaan zoveel mogelijk beperkt te worden.
Daarom proberen we zoveel mogelijk telefonisch in contact te blijven. De ouderlingen proberen bovendien zoveel mogelijk telefonisch contact te houden met alle 75 plussers. Ook proberen we extra aandacht te hebben voor hen die kwetsbaar zijn. Mocht u behoefte hebben
aan pastoraal contact, aarzel dan niet om dat aan te geven bij uw wijkouderling, de pastoraal
werker of de predikant. Wij waarderen het zeer als u ons helpt om zicht te houden op wie wat
nodig heeft.
Wat het diaconaat betreft, realiseren wij ons dat er situaties kunnen ontstaan waarin diaconale zorg dringend gewenst is. Mocht u geen gebruik kunnen maken van uw gebruikelijke netwerk of dringend behoefte hebben aan hulp, aarzelt u dan niet contact op te nemen de diaconie via diaconie@pgherveld.nl. Zij overleggen graag met u wat er mogelijk is.
Verdere activiteiten zoals de catechese en het kringwerk zijn afgelast, zolang de huidige maatregelen in verband het met coronavirus van kracht zijn.
We vragen ieder dringend om deze informatie door te geven binnen de gemeente. Wanneer
er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden we u via de site op de hoogte.
In Christus verbonden,
namens het moderamen van de kerkenraad,
Gerda Brienissen, scriba
scriba@pgherveld.nl
06 20 02 71 32

Herveld, 13 maart 2020
Beste gemeenteleden,
Donderdag 12 maart heeft het kabinet in overleg met het RIVM het beleid in verband met het
corona virus aangescherpt en adviseert iedereen die last heeft van de luchtwegen en/of koorts
dringend om thuis te blijven. Daarnaast worden alle bijeenkomsten van meer dan honderd
personen afgelast. Deze maatregelen gelden in ieder geval voor de maand maart. U kunt de
verklaring vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/nieuws/2020/03/12/nieuwemaatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland
Als Protestantse Gemeente Herveld en Slijk – Ewijk willen we gehoor geven aan wat de overheid van ons vraagt. Aan de andere kant willen we als gemeente de lofzang gaande houden
en met en voor elkaar bidden, stil zijn en luisteren naar wat de God ons te zeggen heeft.
Daarom nemen we de volgende maatregelen:
1. We vragen u om de dienst niet te bezoeken als u tot een risicogroep behoort of als u
gezondheidsklachten heeft. Daarmee verwachten we een kerkbezoek van minder dan
100 personen en een meelevende gemeente thuis die de dienst volgt via onze website.
2. In de dienst zullen we de collectezakken niet op de gebruikelijke manier doorgeven,
maar bij de uitgang collecteren, zodat onnodig contact vermeden wordt.
3. We zullen van week tot week bekijken of het verstandig is om de diensten voortgang
te laten vinden. Daarbij oriënteren we ons op de richtlijnen van de landelijke kerk in
overleg met het RIVM. Uiteraard staat het iedereen vrij om de dienst thuis mee te
beleven als dat de voorkeur heeft.
We begrijpen dat de situatie ingrijpend is. Daarom zoeken we naar goede mogelijkheden om
gemeente te kunnen zijn. Tegelijk weten ons verantwoordelijk voor het voorkomen van ziekte
en het volgen van de overheid.
We vragen ieder dringend om deze informatie door te geven binnen de gemeente. De overige
activiteiten, zoals catechese en kringen gaan vooralsnog door, omdat het om kleinere aantallen personen gaat. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden we u via de site op de
hoogte.
We hopen en bidden dat deze maatregelen spoedig niet meer nodig zullen zijn. We vragen uw
begrip en voorbede.
In Christus verbonden,
namens het moderamen van de kerkenraad,
Gerda Brienissen, scriba
scriba@pgherveld.nl
06 20 02 71 32

