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14e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd 

 

Koudum, 3 juni  2021 

 

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis 

Fryslân, 

 

Wij zijn dankbaar dat onze overheid de Covid-19 maatregelen vanaf komende zaterdag 5 juni 

heeft versoepeld, en dat het moderamen van de Generale Synode met de andere kerken in 

Nederland ons allen een verruiming van de Covid-19 maatregelen in het kerkelijk leven 

adviseert.   

 

Vanaf 5 juni zijn er meer mensen welkom bij een kerkdienst. Maximaal 60 mensen (inclusief 

kinderen, exclusief medewerkers) kunnen tijdens een kerkdienst aanwezig zijn. Voor 

kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen kan een maximum van 15% van dit 

aantal zitplaatsen worden aangehouden. Voor ruimten met meer dan 1000 vaste zitplaatsen 

geldt een maximum aantal bezoekers van 250. 

 

Belangrijk is dat de algemene randvoorwaarden van voorafgaande reservering, triage 

(gezondheidsvragen) en placering in het kerkgebouw, in acht worden genomen. Ook zijn de 

genoemde aantallen kerkgangers alleen mogelijk als hierbij de 1,5 m onderlinge afstand kan 

worden aangehouden. 

 

Meer informatie, o.a. over beperkte gemeentezang, over openluchtdiensten, jeugdwerk en 

andere kerkelijke samenkomsten, vindt u op de website van de landelijke kerk: 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/vanaf-5-juni-meer-mensen-welkom-in-kerkdienst/ 

 

Het breed Moderamen van onze classis is ook blij dat we met elkaar in de kerken kunnen gaan 

nadenken hoe wij het kerkelijk leven, dat we lange tijd met veel beperkingen gaande hebben 

gehouden, gaan voortzetten in de komende tijd waarin wij de afbouw van de beperkende 

maatregelen verwachten.  

 

Om u te helpen daarover met elkaar na te denken zijn er enkele handreikingen verschenen, die 

we graag bij u aanbevelen. Van het moderamen van de synode en enkele classispredikanten 

verscheen de uitgebreide brochure Kerk na Corona. 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-zijn-na-de-lockdown-download-de-brochure/ 

 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/vanaf-5-juni-meer-mensen-welkom-in-kerkdienst/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-zijn-na-de-lockdown-download-de-brochure/


Een andere bijdrage aan het gesprek ‘kerk na corona’ is de recente nieuwsbrief van 

de Dorpskerkenbeweging. Er staan verwijzingen in naar kortere, lezenswaardige artikelen, die 

ook helpen bij het maken van de overgang, voor kerkenraden en voorgangers die behoefte 

hebben aan minder uitgebreide informatie.  

https://mailchi.mp/f1a1ef7ef167/nieuwsbrief-dorpskerkenbeweging-mei2021?e=85c67aec5d 

 

Van harte hopen we dat wij als gelovigen elkaar de komende maanden in alle zorgvuldigheid 

meer en meer van aangezicht tot aangezicht kunnen ontmoeten in vieringen, pastoraat en 

andere samenkomsten. Moge God die ons in de bewogen tijden van beperkingen is 

voorgegaan, ook in de mogelijke verruimingen waar wij naar uitzien, ons leiden en behoeden.  

 

De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. (Psalm 121:4) 

 

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,  

 
Naschrift: 

Bezoeken 

Mijn bezoeken aan kerkenraden en voorgangers zijn gedurende de crisis op een laag pitje 

komen te staan. Gezien de ontwikkelingen hoop ik deze bezoeken na de zomer weer op te 

pakken. De eerste afspraken zijn al gemaakt. Ik heb hierin geen alfabetische of andere 

volgorde. Wilt u niet wachten op een aanvraag van mij, dan kunt ook zelf het initiatief nemen 

en mij uitnodigen.  

 
Wim Beekman, classispredikant 

 

https://mailchi.mp/f1a1ef7ef167/nieuwsbrief-dorpskerkenbeweging-mei2021?e=85c67aec5d

