
Abbenbroek, 25 maart 2020 

Geachte burgemeester Van Oosten, 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek vanmorgen heb ik overleg gehad met het team dat de 

ontwikkelingen van het coronavirus volgt en de consequenties daarvan bepaalt. 

Voorop staat dat wij onze verantwoordelijkheid voelen om zowel in de kerk als ook in het dorp en de 

wijdere omgeving het risico tot verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. Wij 

volgen daarin de maatregelen die de overheid gesteld heeft, en de adviezen die naar aanleiding 

daarvan gedaan zijn door het landelijke kerkverband waarbij wij behoren, de Hersteld Hervormde 

Kerk. (www.hersteldhervormdekerk.nl) Daarbij volgen we uiteraard alle ontwikkelingen nauwlettend. 

In dit alles willen we graag samenwerken met de gemeente Nissewaard om mogelijke onrust in het 

dorp Abbenbroek te voorkomen. Hierin willen wij ook zorgdragen voor een transparante en 

duidelijke communicatie naar het dorp en de kerkelijke gemeente.  

Voor onze kerkelijke gemeente is het samenkomen de kern van het gemeente-zijn. Wij zijn blij en 

dankbaar dat er nu een samenwerking is met het dorpshuis voor de internetverbinding, zodat we de 

dienst kunnen uitzenden met beeld en geluid. Zo hopen wij de gemeenteleden thuis te bedienen en 

de gemeente daarin ook digitaal verbonden te houden. We zijn druk bezig om dit alles werkend te 

krijgen.  

De liturgie (het programma) van de eredienst willen wij voor zover dat mogelijk is, blijven volgen 

zoals we dat gewend zijn, met name ook omdat het zoals het ernaar uitziet de maatregelen voorlopig 

van kracht blijven en we niet samen kunnen komen. Door de liturgie vast te houden, bieden we onze 

leden, juist ook onze oudere leden, herkenbaarheid en continuïteit en daarmee kunnen we hen 

vasthouden en troosten in deze moeilijke tijden. Dat zien wij als onze roeping, juist in moeilijke 

tijden.  

Dit betekent dat wij naast de voorganger, 2 kerkenraadsleden, een organist en een technicus nodig 

zijn. Uiteraard neemt ieder op geruime afstand plaats. In ons kerkgebouw is dat geen enkel probleem 

en kan de 1,5 meter grens ruim aangehouden worden. Deurklinken in en buiten het kerkgebouw 

zullen na afloop ontsmet worden.  

Ik zal ook de wijkagente benaderen om de situatie zondag of indien zij dat wil daarvoor, te bekijken 

samen met de persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid in het kerkgebouw, dhr. J. Th. 

Kromhout. 

Om de beweging van en naar Abbenbroek zoveel mogelijk te beperken hebben we besloten om het 

voor laten gaan van gastvoorgangers (de eigen predikant is maar parttime in dienst) te beperken en 

zeker waar zij tot een risicogroep behoren. We zullen feitelijk gaan toewerken naar één vaste 

gastvoorganger uit de regio die naast de eigen predikant. Uiteraard behoort deze gastvoorganger 

niet tot de risicogroep.  

Wij dragen ook de boodschap uit dat mensen in onze omgeving die op wat voor manier ook in de 

problemen komen, altijd een beroep op ons kunnen doen.  

http://www.hersteldhervormdekerk.nl/


Wij hopen hiermee maximaal mee te werken aan het indammen van verder besmettingsgevaar en 

tegelijk onze taak als kerk richting onze leden en de maatschappij serieus te blijven nemen. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u of één van uw medewerkers 

contact opnemen met mij of één van de leden van onze werkgroep, 

Tenslotte, wij wensen u veel wijsheid toe in de verantwoordelijke taak die u heeft, en wij bidden ook 

dat God u alles zal geven wat u nodig heeft om uw taak uit te voeren. 

Hoogachtend, 

 

Ds. D.H.J. Folkers   Dhr. ing. J. Th. Kromhout  
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