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Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze 

hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam 

in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede. ( Johannes 20: 19) 

 

 

Het is nog de dag van de opstanding. Jezus komt bij zijn leerlingen. Ze zitten opgesloten 

in hun huis. Ze zijn bang, maar Jezus zal de angst doorbreken. Jezus zal een 

Pinksterwonder verrichten. De leerlingen ontvangen Zijn geest. Ik denk dan aan de eerste 

Pinksterdag, waarop de Geest royaal uitgestort wordt. Maar niet alleen daarom: er is nog 

een andere reden, waarom ik aan de eerste Pinksterdag denk. Ook op die dag zitten de 

leerlingen bij elkaar. Bij elkaar zijn is deel van het wonder. De Geest gaat waaien als 

mensen bijeen zijn. Het samen zijn is essentieel. 

 

Of trek ik te snel conclusies? Mogen we betekenis hechten aan het feit dat de zending van 

de Geest gebeurt als de gemeente samenkomt? Misschien is het een gewaagde uitspraak. 
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maar ik ben geneigd op die vraag volmondig ja te zeggen. Het kan niet voor niets zijn dat 

wij er bij bepaald worden dat de leerlingen samen zitten. 

 

Voor mij is de samenkomst rond Woord en Sacrament zo belangrijk. Bonhoeffer schrijft 

ergens: ‘Ik behoor Christus toe’ betekent: ‘ik behoor de samenkomst toe.’ En ik 

onderschrijf dat voor meer dan 100 %. Vanwege het Woord, vanwege de Geest zoek ik 

de gemeente die samenkomt rond het Woord. Daar laat ik mij gezeggen en wacht ik Zijn 

Geest. 

 

En dat zie ik terug in de huidige tijd. Ik zie mij hierin bevestigd in alle energie die 

gestoken wordt op dit moment in onlinevieringen. Dat is niet voor niets: in de 

samenkomst is de essentie van ons kerk-zijn. En dan komen we nu niet lijfelijk bij elkaar: 

de onlinedienst vervult wel degelijk de rol van samenkomst. Hier wordt de schrift 

gelezen, gebeden en gehoord. 

 

Ik denk dat we dat mee moeten nemen als we straks nadenken over kerk na corona. Soms 

leek het in de tijd voor corona wel eens of de diensten niet meer aansloten bij onze 

behoefte. Nu zijn we opeens teruggeworpen op dat wat tot de basis van het geloof 

behoort. En zie: de diensten behoren tot het hart van ons geloof.  

 

De onlinedienst vervult een belangrijke rol in ons leven. En gemeenten doen er alles aan 

de onlineviering het karakter van een samenkomst te geven door liturgieën vast te 

verspreiden, kinderen werkjes op te sturen en zo meer. Het is nu zaak vol te houden, 

elkaar vast te houden en het verlangen naar lijfelijk samen – zijn te koesteren. 

 
Impressies van het werk. 
 
Het werk is zeer veranderd, ook voor mij als classispredikant. Gemeentebezoeken 
zijn abrupt tot stilstand gekomen. Veel overleg vindt plaats via Hangout, zoom, of 
een ander onlineplatform. Ik heb de indruk dat gemeenten ondertussen hun gang 
wel gevonden hebben. Veel gemeenten streamen hun diensten of zorgen op een 
andere manier dat hun diensten te zien of te horen zijn. Sommige houden contact 
via brieven. En dat werkt ook goed. De uitzendingen van de EO vanuit de kapel van 
het dienstencentrum worden goed bekeken.  
 
Een dominee vertelde dat er wel heel veel goede ideeën in de kerkenraad 
opkwamen. Te veel. Men heeft daar toen een commissie van drie benoemd die alle 
ideeën beoordeelden aan de hand van drie vragen: past dit idee bij degene die het 
moet uitvoeren (de dominee, de huisbezoekgroep, de diakenen), past het idee bij 
onze gemeente en als derde niet onbelangrijke vraag: kunnen we het volhouden. 
Meer dan eens beseffen we dat de maatregelen best nog eens voort kunnen duren. 
Ik probeer elke dag een aantal collega’s te bellen met de vraag hoe het in de 
gemeente gaat. Zo hoor ik van het wel en wee. Naast de gewenning ontstaat er ook 
stress. Houden we dit vol? Ouders met kinderen hebben er een dagtaak bij. Ik merk 
dat deze groep extra stress ervaart. Gelukkig komt daar nu een eind aan. de 
kinderen mogen weer naar school. 



 
Gemeenten die vacant zijn, hebben het vaak extra moeilijk. Voor collega’s die 
afscheid nemen, is het ook niet fijn. Ds. Louis Wüllschleger nam afscheid van Wijk bij 
Duurstede. Hij ging met emeritaat. De kerkenraad hoopt op 30 augustus alsnog 
afscheid te nemen. Ds. Jan Hooydonk nam afscheid van de hervormde gemeente van 
Kockengen. Hij heeft een beroep aangenomen naar Oldebroek. In de classis zullen 
wij zijn inbreng missen, in het bijzonder in de werkgroep rond evangelicale 
verlangens van gemeenteleden. In Zeist deed ds Thijs van Meijeren intrede in een 
dienst met een minimale bezetting. Wij heetten hem namens de classis van harte 
welkom in de provincie. 

In veel gemeenten is het nu niet mogelijk om als kerkenraad te vergaderen. Zeker 
niet in de vertrouwde consistorie, maar veelal ook niet online. Daarvoor is het aantal 
ambtsdragers te groot, en/of niet alle ambtsdragers beschikken over de digitale 
mogelijkheden om een online vergadering te organiseren. Dat is lastig, want ons 
kerkelijk leven zit nu eenmaal zo in elkaar dat alle belangrijke beslissingen worden 
genomen door ambtelijke vergaderingen. Beslissingen worden nu echter 
noodzakelijkerwijs genomen door het moderamen, waarbij wel van belang is andere 
kerkenraadsleden zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Ik citeer de aanwijzingen 
op de site van de kerk. Ik krijg nogal eens vragen over (her)bevestiging van 
ambtsdragers. Velen zien een mogelijkheid in een onlinedienst. En dat is prima. 
Mogelijk is ook de bevestiging uit te stellen en de kandidaat wel vast mee te laten 
doen. Let wel: hij of zij wordt op dat moment geen ambtsdrager. Een gemeente 
noemde de mogelijkheid de vraag tot geheimhouding wel vast via de telefoon te 
stellen. Dat is goed maar leg dat ook schriftelijk vast. Deze tijd vraagt om creatieve 
oplossingen. Laten we vooral werken volgens de geest van de kerkorde. 
Verkiezingen – dat lijkt me duidelijk – moeten wel uitgesteld worden. Ook over doop 
worden vragen gesteld. Advies is op dit moment uit te stellen. We moeten zeker tot 
20 mei wachten. De minister heeft de kerken te verstaan gegeven dat zij niet de 
eersten zullen zijn als het gaat om versoepeling van de maatregelen. Hebt u vragen, 
laat ze weten. Classispredikanten overleggen dagelijks over mogelijkheden die er 
zijn. 

Verder wil ik u uitdagen nu er toch wat gewenning optreedt, alvast over de 
toekomst na te denken. Ik merk bij collega’s dat zij bang zijn een rand kwijt te raken 
die toch al niet trouw naar de kerk kwam en nu misschien wel gewend raakt aan een 
zondag zonder kerkgang. Ik probeer daarover na te denken. Kan je nu vast 
investeren in gemeenschap? Hoe doe je dat? Gemeenschap hoort bij ons kerk-zijn. 
Er is nu een hele individuele manier van kerk-zijn op gang gekomen. Toch merk je 
dat mensen samenzijn belangrijk vinden. Het valt niet mee om op jezelf terug 
geworpen te worden. Familieverbanden zijn opeens verbroken als vader of moeder, 
opa of oma in een instelling woont. Kinderen met een beperking in een instelling 
zien opeens hun vader of moeder niet meer. We horen bijna dagelijks wat dat met 
mensen doet. Sterven kun je ook van eenzaamheid. Laten we zoeken hoe 
gemeenschap vorm kan krijgen, ook na corona. Deze tijd brengt initiatieven die het 
waard zijn te behouden: oecumenische initiatieven, diaconale initiatieven. Er 



worden nieuwe middelen ingezet. We vloggen, bloggen en nog zo meer. Laten we 
vooral ook tijd nemen voor de vraag wat dit alles betekent en wat we ervan leren. 

Noodfonds 

Ik hoor ook van gemeenten die in zwaar weer terechtkomen, omdat inkomsten 
wegvallen. Er is een Noodfonds in het leven geroepen binnen onze kerk. Deze is in 
het leven geroepen voor gemeenten die door het coronavirus direct in de 
problemen komen. Het fonds verschaft een lening. Aanvragen moeten gedaan 
worden via het classicaal college voor behandeling beheerszaken(CCBB). de 
beoordeling wordt gedaan door de solidariteitskas. 

Commissie Rentebaten: Subsidies voor gemeenten 

Kijk op de website van de classis voor meer nieuws over de commissie rentebaten. 
Wellicht kunt u de subsidie nu goed gebruiken: https://classis-
utrecht.protestantsekerk.nl/nieuws/commissie-rentebaten/ 
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