
 
 

 

 

 

Bergen op Zoom 13 maart 2020 

Aan alle gemeenteleden 

 

Maatregelen Coronavirus voor onze kerk 

Gisteren heeft de Nederlandse regering een aantal maatregelen afgekondigd om het coronavirus in 

te dammen. Deze maatregelen hebben directe gevolgen voor het kerkelijk leven in onze gemeente. 

Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart 2020. Daarna volgt een update. 

 

Het moderamen van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom heeft besloten dat wij als 

kerkgemeente de richtlijnen van het RIVM zullen volgen en daarnaast de richtlijnen van de 

Protestantse Kerk Nederland én de classis Noord-Brabant/Limburg. Juist veel oudere gemeenteleden 

bezoeken onze diensten en zij zijn het meest kwetsbaar. Risico op besmetting blijft aanwezig, ook 

wanneer we ons verspreiden in het gebouw. We begrijpen dat we als kerk juist in tijden van nood er 

voor onze mensen willen zijn, dit moeten we vooral niet uit het oog verliezen. We kunnen echter niet 

om de realiteit van de huidige situatie heen. We moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen voor 

de gezondheid van al onze leden. Met deze brief stellen wij u daarvan op de hoogte. 

 

1. Kerkdiensten en ALLE andere samenkomsten afgelast 

Er vinden GEEN kerkdiensten en andere samenkomsten in onze kerk plaats. Het RIVM verbiedt 

bijeenkomsten met 100 mensen of meer. Daarnaast geldt voor de provincie Brabant dat we zeer 

terughoudend moeten zijn met sociale contacten, en als het niet nodig is, géén sociale ontmoetingen 

te hebben. Dat betekent ook dat vergaderingen, koorrepetities, vespers, inloophuis, kerkcafé, The 

Passion samen kijken, de sobere maaltijden, leerhuis, gespreksgroepen, lezingen NIET DOORGAAN.  

 

2. Rouwdiensten en trouwdiensten zo mogelijk in besloten kring 

Rouw- en trouwdiensten worden zo veel mogelijk in besloten kring gehouden. Met betrekking tot het 

condoleren gelden de richtlijnen van het RIVM, waarbij direct lichamelijk contact sterk wordt 

afgeraden. 

 

3. Bezoeken aan kwetsbare mensen worden dringend ONTRADEN 

We verzoeken u om het bezoeken van oudere mensen, mensen met verminderde weerstand en 

zieken stop te zetten en uit te stellen. Pastorale bezoeken aan de kwetsbare doelgroep in onze kerk 

zullen alleen in hoge pastorale nood worden afgelegd. 

 

Alternatieven voor onze gemeente. 

 

Televisiedienst NPO 

Dominee De Reuver leidt op zondag 15 maart a.s. op NPO 2 om half 10 vanuit de kapel van 

Protestantse Kerk in Utrecht een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet 

doorgaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO. 

 

Extra uitzendingen van Reli Visie 

Vanaf aanstaande vrijdag 20 maart zal er een extra uitzending van Reli Visie zijn op ZuidWestTV. Deze 

uitzending wordt op zondagmiddag herhaald. Het is mogelijk om gebedsintenties in te sturen naar de 

redactie van Reli Visie. Er komt een link op onze website naar de uitzendingen. 



 
 

 

 

 

 

Kerkdiensten terugluisteren via de website 

• Op 15 maart a.s. zal de kerkdienst uit Bruinisse, waarin ds. W. Vermeulen voorgaat, worden 

geplaatst op de website. Ds. Vermeulen zal in deze dienst ook de gemeente Bergen op Zoom 

op afstand betrekken. 

• Op  22 en 29 maart a.s. zullen onze predikanten een gebedsdienst inspreken en deze dienst 

wordt ook op de website gepubliceerd. 

 

Centraal contactpunt via de voorzitter en de predikanten 

Voor vragen of meer informatie over deze maatregelen en de gevolgen voor onze gemeente neemt u 

bij voorkeur contact op met ondergetekende, voorzitter van de kerkenraad 

voorzitter@protestantskerkbergenopzoom.nl, telefoon 06-48178992.  

 

Daarnaast staan onze predikanten volledig tot uw beschikking. Zowel ds. W. Vermeulen (06-22 218 

521) en ds. W. Lolkema (06-17 246 410) zijn bereikbaar ook voor pastorale zorg en ondersteuning. 

 

Actualiteiten en updates via de website 

Volgt u de berichtgeving via onze website https://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl/ of via 

onze facebookpagina Protestante kerk Bergen op Zoom. Ook de informatieborden bij de kerk zullen 

regelmatig geactualiseerd worden. 

 

Wanneer mensen besluiten om wel bij elkaar moeten komen, gelden de richtlijnen van het RIVM, 

zoals bekend. 

• Thuisblijven bij neusverkoudheid en/of hoesten en eventueel koorts. 

• Regelmatig handen wassen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Geen handen schudden, gebruik papieren zakdoekjes. 

• Houd tenminste 2 meter afstand van elkaar. 

 

Tenslotte 

De kerkenraad wil natuurlijk het beste voor onze gemeente. Juist in tijden van nood hebben we 

elkaar zo hard nodig. We kunnen angstig worden, eenzaam en onrustig. We willen onze gemeente 

niet in de steek laten en het sluiten van een kerk is een verregaande noodmaatregel, die zelden in de 

geschiedenis is voorgekomen.  

 

We doen er alles aan om niemand in de steek laten, er voor elkaar zijn, om te zien naar elkaar en 

elkaar te steunen. Tegelijkertijd moeten we dat op een afgewogen manier doen en verstandig 

omgaan met ieders gezondheid. We wensen een ieder sterkte en wijsheid toe. 

 

 

 
 

C.A. Verbraak        J. Voorsluijs 

Voorzitter kerkenraad       Scriba kerkenraad 

mailto:voorzitter@protestantskerkbergenopzoom.nl
https://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus

