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BESTIR SYNODE 
Oud Wulfseweg 1-02 
3992 LT  HOUTEN       
Tel.:   030-2515156 / 2541433     
e-mail:geredja_indjili_maluku@hetnet.nl  Aan: 

- De kerkenraden van de GIM 
- Predikanten 
- Classisbesturen 

       Ter plaatste 
Nummer: 092a/BMD/67/mm; 
Betreft   : Corona-2 (Nederlandse vertaling)  
Lampiran:  
       Houten, 27 mei 2020 

 
 
Zusters en broeders, 

 

Op 6 mei jl. heeft de Nederlandse overheid aangekondigd dat de maatregelen, die zijn 

opgelegd om het virus in te dammen en het besmettingsrisico te verkleinen, gefaseerd zullen 

worden versoepeld. Het Synodebestuur benadrukt dat de pandemie nog niet voorbij is.  

In vervolg op de brief van 25 maart jl., nr 078/BMD/67/mm, deelt het Synodebestuur 

nogmaals mede zich te houden aan de opgelegde maatregelen van de Nederlandse 

overheid om het coronavirus het hoofd te bieden. Het Synodebestuur roept u op om 

hetzelfde te doen.  

Het Synodebestuur formuleert momenteel een officieel protocol voor kerkdiensten, dat in de 

maand juni zal worden  gepubliceerd. Zolang er geen diensten in kerkgebouwen zijn, worden 

deze virtueel aangeboden, houden we huisdiensten en zorgen predikanten dat de preek bij 

de leden terecht komt. 

Met ingang van 1 juni is het van overheidswege toegestaan om kerkdiensten te houden met 

maximaal 30 mensen. In verschillende gemeenten hebben lokale overheden (Burgemeester 

& Wethouders) in een rondzendbrief aan de kerken een oproep gedaan om alsnog geen 

kerkdiensten te organiseren omdat de pandemie nog niet voorbij is en er nog steeds 

besmettingsgevaar is. Het gaat hier voornamelijk om gebieden of regio’s waar Covid-19 een 

groot aantal slachtoffers heeft geëist.  

Er zijn gemeenten waar het kerkgebouw wordt gebruikt door twee of drie 

kerkgenootschappen. Dit vergroot het besmettingsgevaar, wanneer de lucht in het gebouw, 

na een kerkdienst nog niet voldoende is ververst voor de volgende kerkdienst. 

De grootte van het kerkgebouw bepaalt ook of het mogelijk is om 1,5 meter afstand te 

houden bij 30 personen. Is het kerkgebouw te klein om deze basismaateregel te 

respecteren, dan dient u minder dan 30 mensen te ontvangen.  

Per 1 juli  mogen er samenkomsten worden gehouden met maximaal 100 personen. Ook 

dan dient er 1,5 meter afstand te worden gehouden. 

 

 



_________________________________________________________________________ 

(vervolgblad 2 – briefnummer 092a/BMD/67/mm) 

 

Het Synodebestuur erkent de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van de plaatselijke 

kerkenraad om al dan niet diensten te houden (met in acht neming van de door de overheid 

opgelegde maatregelen). Bewust van het feit dat het besmettingsgevaar nog niet is 

geweken, het coronavirus de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (zoals in de kerk te Frankfurt 

is gebeurd) en er nog geen vaccin is ontwikkeld, beveelt het Synodebestuur het volgende 

aan: 

 

1) Houd geen kerkdiensten zolang er geen protocol is;  
2) De kerkgemeenten in de provincies Noord-Brabant, Limburg en de ‘Bible-belt’ 

houden pas in september hun kerkdiensten; 
3) Wie gezondheidsklachten heeft of tot de risicogroep behoort, blijft thuis (dit geldt ook 

voor de voorganger en andere leden van de Kerkenraad) 
4) Laat samenzang met de gemeente achterwege. (Het zingen zou besmettingen in de 

hand werken); 
5) Houd bij voorkeur geen diensten in een kerkgebouw dat door meerdere 

kerkgenootschappen wordt gebruikt; 
6) Tref goede maatregelen met betrekking tot het ontsmetten van de ruimte en het 

verversen van de lucht in het kerkgebouw vóór gebruik; zorg voor een goed 
ventilatiesysteem in de kerk; 

7) Houd per zondag ten hoogste twee diensten; 
8) Stel bij twee of meer gebruikers in goed overleg een (rouleer-) rooster op voor het 

gebruik van de kerk, uitgaande van ten hoogste twee diensten. Stel daarin vast wie 
wanneer en op welk tijdstip gebruik maakt van het kerkgebouw.  
 

Tot slot: het Synodebestuur zal indien omstandigheden dit vereisen het beleid aanpassen.  

Het is onze bede, dat de Heer der Kerk ons Zijn Nabijheid doet ervaren in alle 

omstandigheden waarin we verkeren, opdat wij steeds met blijdschap en in goede 

gezondheid mogen arbeiden in Zijn Wijngaard, Zijn Naam loven en prijzen.  

 

Het Synodebestuur van de Geredja Indjili Maluku, 
Voorzitter,             Secretaris, 
 
w.g.      w.g. 
 
Pdt. O. Matulessy       pdt. J.M. Pattikawa 
 
 


