
Bussum, 13 maart 2020 

 

 

BERICHT NAMENS HET MODERAMEN VAN DE ALGEMENE KERKENRAAD –  
MAATREGELEN CORONAVIRUS – KERKEN DRIE WEKEN DICHT 

 

 
Als dagelijks bestuur van onze plaatselijke protestantse gemeente in Bussum en de Hilversumse 
Meent volgen wij de ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus zorgvuldig. 
Adviezen en maatregelen van het RIVM, het kabinet en de landelijke kerk nemen wij ter harte. 

 

 
De op 12 maart afgekondigde kabinetsmaatregelen maken dat wij in het belang van de 
volksgezondheid een aantal stringente maatregel moeten nemen. Daarbij hebben wij weloverwogen 
gekozen voor een zo helder mogelijke lijn, ook waar deze verder gaat dan de afgekondigde algemene 
verboden. Wij geven daarmee gevolg aan de kern van de boodschap van het kabinet, dat het van 
belang is om sociale contacten de komende weken zoveel als mogelijk te beperken. Daarmee 
spannen wij ons maximaal in om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, juist gelet op de 
vele ouderen in onze kerk, die de meest kwetsbare groep vormen. 

 

 
Maatregelen 
Gisteravond heeft het moderamen van de Algemene Kerkenraad, in overleg met onze predikanten, 
besloten om de volgende maatregelen te nemen, die met onmiddellijke ingang ingaan: 

• De kerkdiensten van de wijkgemeenten Spieghelkerk, wijkgemeente Wilhelminakerk, 
geloofsgemeenschap Sion en AK (cantatedienst) van 15, 22 en 29 maart 2020 zullen geen 
doorgang vinden. Omtrent de diensten na 29 maart 2020 zal nadere besluitvorming 
plaatsvinden aan de hand van de situatie en de adviezen van dat moment. 

• De mogelijkheid van rouw- en trouwdiensten in een van onze kerken zal in voorkomend 
geval nader worden beoordeeld door de predikant in overleg met de wijkkerkenraad. 

• De predikanten blijven het crisispastoraat verzorgen, en nemen daarbij alle door het RIVM 
geadviseerde hygiëne-maatregelen in acht, en verwachten datzelfde van de bezochte leden. 

• Regulier bezoekwerk zonder directe aanleiding wordt tot 1 april 2020 in beginsel niet 
uitgevoerd. Indien er een concrete aanleiding is voor een bezoek, dan vindt eerst overleg 
plaats met de wijkpredikant over de vraag of bezoek opportuun en verantwoord is. 

• Alle sociale en gemeenschapsactiviteiten van kerkelijke aard, zoals soos, koffiedrinken, 
Bijbelkring, Spieghelcafé, Eet-in, Gouden Kalf, Spieghelkoor, Dertigers Connect etc. in alle 
wijkgemeenten worden tot 1 april 2020 in beginsel geannuleerd. Indien er aanleiding zou zijn 
om een specifieke bijeenkomst toch doorgang te laten vinden, dan zal dit voorgelegd moeten 
worden aan ons moderamen. 

• Met externe huurders en gebruikers van onze gebouwen, zoals Vrienden van de Spieghelkerk 
(Spieghelavond), koren, orkesten en verenigingen, zal worden overlegd over het annuleren 
van grotere bijeenkomsten – voor zover zij daartoe niet al zelf besluiten – in elk geval tot 1 
april 2020, dit mede ter bescherming van onze gastheren en -vrouwen en andere 
vrijwilligers. 

• Interne vergaderingen worden tot 1 april 2020 tot een absoluut minimum beperkt, en zo veel 
als mogelijk uitgesteld of worden vervangen door telefonisch overleg. 

• Indien het al, in welk verband dan ook, nodig is bij elkaar te komen geldt het volgende. 
Iedereen met klachten – hoe licht ook – wordt geacht thuis te blijven, en datzelfde geldt voor 
iedereen die in een van de haarden van het virus is geweest. Vanzelfsprekend wordt 



iedereen geacht de algemene hygiëne-richtlijnen op te volgen: goed de handen wassen, 
niezen en hoesten in elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en weggooien. 

 

 
De landelijke kerk heeft ons meegedeeld dat ds. De Reuver op zondag 15 maart a.s. om 9.30 uur 
vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een korte meditatie houdt ter 
vervanging van de kerkdiensten die aanstaande zondag niet door kunnen gaan. Deze uitzending is te 
zien op NPO2. Over eventuele alternatieven op 22 en 29 maart hopen wij u later te informeren. 
Informatie vanuit de landelijke kerk is te vinden op 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/ 

 

 
Slot 
Wij vertrouwen op uw aller begrip voor deze maatregelen.  
Graag roepen wij u op om elkaar, ook zonder de diensten en bijeenkomsten, ‘in het oog te houden’. 
Voor zover dat fysiek niet mogelijk is, doen wij een beroep op uw creativiteit in het zoeken naar 
andere vormen van contact, zoals een telefoontje, een mailtje, een appje, of een kaartje. Laten wij 
ons de komende weken met elkaar realiseren dat ‘met elkaar kerk en gemeente zijn’ betekent dat we 
er altijd voor elkaar zijn, onder welke omstandigheid dan ook. Laten we juist in deze tijd met elkaar, 
in Christus, verbonden zijn en blijven.  

 

 
Ook wij als bestuur blijven uiteraard voor u beschikbaar mocht u naar aanleiding van deze 
maatregelen zorgen, vragen of opmerkingen hebben. Aarzelt u in dat geval niet om met mij of met 
de scriba van de Algemene Kerkenraad, Joke Koelewijn, contact op te nemen. Dat kan ook per e-mail: 
scriba.akpgbussum@gmail.com. 

 

 
Namens het moderamen van de Algemene Kerkenraad, 

 

 
Jan Frans de Groot, voorzitter 
(06-51527324) 
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