
 

 Classis Zuid-Holland Zuid 

Rotterdam, 12 maart 2020 

 

Aan alle kerkenraden van de Classis Zuid-Holland Zuid 

 

Geachte kerkenraden,  

Vandaag heeft onze overheid ingrijpende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van 
het Coronavirus in ons land tegen te gaan. Deze maatregelen hebben ook impact op de 
kerkdiensten.  

De Protestantse Kerk raadt gemeenten daarom aan in ieder geval tot en met 31 maart 
bijeenkomsten van meer dan 100 mensen af te gelasten. Zie voor nadere informatie de 
website https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus  

Overigens zijn kerkdiensten met minder kerkgangers ook niet zonder risico op besmetting. 
Bij kerkdiensten of bijeenkomsten die u door laat gaan, moeten mensen met neusver- 
koudheid en/of hoesten en/of keelpijn en eventueel koorts, thuisblijven. Zie hiervoor de 
website van de rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
Daar vindt u informatie om uw eigen afwegingen te maken.  

Als alternatief voor het bijwonen van de eredienst kunnen gemeenteleden attent gemaakt 
worden op de kerkdiensten die online beschikbaar zijn onder andere via Kerkomroep. 
Wanneer u daar de mogelijkheden voor hebt kunt u ook zelf een kerkdienst die in kleine kring 
wordt gehouden online uitzenden. Verder zendt onze kerk samen met de EO a.s. 
zondagmorgen om 9.30 uur op NPO2 een korte viering uit vanuit de kapel van het 
Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Voorganger is ds. R. de Reuver. 

Komende zondag wordt in de traditie van de kerk Oculi - ogen - genoemd, naar het gebed 
van Psalm 25: Mijn ogen zijn voortdurend op de HEER gericht / want Hij bevrijdt mijn voeten 
uit het net.  

Er komt veel op ons af. Laten we elkaar aanmoedigen om in deze onzekere tijden met de 
psalmdichter onze hoop op God te stellen. En laten we bidden: voor allen die - hoe dan ook - 
door de ziekte getroffen zijn, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie 
bestuursverantwoordelijkheid dragen.  

Ik wens u namens het breed moderamen van de classis Geestkracht en wijsheid toe. 

 

 

Ds. Gerrit van Meijeren  
 
Classispredikant Zuid-Holland Zuid  

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

