Wat heeft u met ons gedeeld?
In oktober vroegen we u naar uw visie op de kerkdiensten en of u met ons als kerkenraad nog
aanvullende dingen wilde delen. Fijn dat er door zoveel mensen is meegedacht zodat we als
kerkenraad een weloverwogen besluit konden nemen. De kerkenraad heeft besloten de richtlijnen te
blijven volgen zoals aangereikt vanuit de landelijke kerk.
We zijn dankbaar dat u met ons deelde wat u bezig houdt! We hopen ook dat u dat blijft doen
Hartelijke groet,
Coby de Boer en Tineke Stuifzand

Hieronder staan per gestelde vraag de door u aangereikte antwoorden, vragen en
suggesties:
Waarom ga je wel of niet naar de kerk?
Niet:
- niet graag binnen willen zijn met meerdere mensen vanwege gezondheid. Terug naar alleen weer
online diensten
- bang besmet te kunnen raken
- niet mee mogen zingen, weinig mensen. Voelt beperkt. Online kijken is mogelijk
- Niet: om alle regels, afstand, niet zingen, mondkapjes en thuis prachtig beeld om te kijken
- Omdat we kwetsbare mensen zijn.
- omdat anderen ook de ruimte moeten hebben om te kunnen gaan
Wel:
- het beleven van de gemeenschap van medemensen, zeker als je alleen bent
- virtuele beleving geeft afleiding (bijv. koffie halen) zodat concentratie op de liturgie beperkter is
- Taak als bijvoorbeeld ouderling van dienst
- Gevoel van betrokkenheid en geborgenheid (meer dan bij thuis volgen)
- Persoonlijke ontmoeting, gesprek, zowel binnen als na afloop buiten
- Wil graag dat de diensten met mensen in de kerkzaal door blijven gaan zolang dat mag (samen
komen als (deel)gemeente, samen de dienst beleven).
- Voor een predikant denk ik fijner om mensen in de kerkzaal te zien.
- Kerkdiensten door laten gaan zoals de laatste tijd gebruikelijk was.
- Ik verlang ernaar om met elkaar bijeen te komen in de wekelijkse eredienst. Elkaar te ontmoeten en
na afloop even met deze of gene contact te hebben.
- als het mogelijk is wel naar de kerk om het samenzijn te ervaren.
- Wij zijn blij dat de kerkdiensten weer zijn opengesteld al is het dan ook maar voor een klein aantal.
Wat vind je fijn?
- ondersteuning van kleine groep voorzangers
- Beelden van volle kerken met zingende mensen mooi, maar hoe langer de beperkingen duren, hoe
sterker het gemis voelt
- In de kerk beleef ik de dienst beter dan online deze te volgen
- Voor de thuiskijkers prima geregeld
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- Zo jullie met elkaar kerk zijn mogelijk maken in deze Corona tijd
- Wij zijn gisteren voor het eerst naar de kerk geweest en dat was een mooie ervaring
- Het is fijn om samen te komen en contact te hebben
- Het is ook fijn voor de voorganger als er behalve de medewerkers ook andere gemeenteleden
aanwezig zijn. Al mag er niet gezongen worden er is toch interactie merkbaar
Hoe zie je het samen met elkaar verbonden zijn nu samenkomen al zo lang op een andere manier
plaatsvindt?
- ouderen bellen / bezoeken waar mogelijk
- Melden: kaartje naar ouderen sturen
- Meer bezoekwerk nodig in de toekomst (en hier ook vragen stellen)
- Veel minder, veel gemeenteleden zie je nooit meer, dat mis je wel
- In deze tijd samen toch verbonden zijn via de live stream.
- Ik voel met wel verbonden en geweldig dat met de huidige communicatiemiddelen het mogelijk is
om rechtstreeks onze eigen diensten mee te maken.
- De verbondenheid wordt o.a. versterkt door het beelden die tijdens de online viering te zien zijn.
- Het noemen van namen
- De berichtgeving in kerkblad, op de website en in de gemeenteflits
- Door de vieringen die buiten konden gebeuren
- Een mooi moment was ook toen er na afloop van een dienst nog te zien was hoe mensen elkaar nog
groetten bij het verlaten van de kerkzaal
Heb je voor ons nog aanvullingen om de online verbondenheid met mensen die thuis meekijken te
versterken?
- de kinderen worden gemist.
- meer bekende liederen (thuis mee kunnen zingen)
- thema bedenken waarmee we elkaar aan het denken kunnen zetten
- Met een zanggroepje de liederen laten zingen bij het orgel, niet iedereen wil voorin de kerk staan
om te zingen (liedjes van Nederland zingt genoeg gehoord). Als dat niet lukt in ieder geval voor en na
de dienst orgelspel
- Door misschien toch af en toe een “gewone” dienst in te plannen, waar zeker de ouderen onder ons
behoefte aan hebben.
- Dat weet ik niet.........ik vind dat jullie zo je best doen om de diensten zo goed mogelijk te laten
verlopen. Grote zorgvuldigheid en trouw. O.a. een prachtige Startzondag; heel fijn dat dit mogelijk
was op het parkeerterrein. Tot in de puntjes voorbereid met een leuke activiteit, waarbij de
verbondenheid weer voelbaar was. Chapeau!
- Verder ook weer belangrijk om de sfeer te behouden belangrijk dat het orgel nu weer te horen is en
wij hopen dat ook in de liturgie opbouw de liederen uit het liedboek de boventoon blijven voeren.
Verwachting van de kerkenraad
- noemen van namen in verpleeghuis / regenboog wordt gemist in de kerk / in het kerkblad. ‘het is
net of ze er nu niet bij horen’ (dit is inmiddels alweer opgepakt. Dank voor het aanreiken!)
- menselijk contact in de kerk is voor de ambtsdragers toch ook een betere motivatie?
- Mensen benaderen met de vraag: hoe kijkt men in de toekomst naar de kerk en wat verwacht men
ervan?
- Hoop dat de kerkenraad besluit door te gaan met vieringen met mensen in de kerkzaal
- Wij vinden dat jullie je werk goed doen in deze lastige tijd
- Zo doorgaan op deze weg, en dan zingen we het met elkaar wel uit. Naar onze mening hebben jullie
het geweldig gedaan als kerkenraad.
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- Wat mag ik verwachten? ‘t Is vrijwilligerswerk en voor jullie allen is het nu een extra zware en
pittige tijd, zoals jullie dat zelf ervaren. Allerlei maatregelen, o.a. om de kerkdiensten waar nu weer
een beperkt aantal mensen mogen komen, zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.
- Er is veel waardering voor de kerkenraad.
- De goede manier van organisatie die uitgedacht is
- De uitgebreide berichtgeving door de scriba’s
- En veel waardering voor allen die het mede mogelijk maken dat de online diensten en de bij te
wonen kerkdiensten plaats kunnen vinden
- Veel waardering voor de wijze waarop het wordt uitgevoerd en de kerkenraad dit aanstuurt.
Andere punten
- missen de mensen om ons heen
- missen het noemen van de nieuwe mensen
- troep rondom de kerk
- komt er een leuning mist bij de ingang (antwoord: dit is iets voor als de complete verbouwing klaar
is)
- besef: voor uitzenden van een dienst veel dezelfde mensen leveren grote inspanning. Zou het heel
erg vinden als er daarom geen registratie meer zou zijn.
- Openheid en lef om iets te ondernemen, niet om tegen de regels in te gaan maar meer om andere
openingen te zoeken
- Er is de laatste maanden heel veel werk verricht in het kerkgebouw. Complimenten voor het
resultaat! Ik ben benieuwd hoe het met de verdere afbouw en inrichting van het kerkelijk gedeelte
van de Voorhof is: de consistorie, de keuken(blok)inrichting, de bovenetage, de stilteruimte?
(Antwoord: hierover delen we binnenkort meer)
- Er is vast een aantal mensen bereid om regelmatig wat schoonmaakwerk te doen. Doe als
kerkenraad een oproep hiervoor! Ik bied me bij deze aan.
- Wens jullie veel sterkte en uithoudingsvermogen, en laten we elkaar blijven vasthouden; dit laatste
in figuurlijke zin.
- Wij wensen jullie veel sterkte en zegen in de komende tijd.
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