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Classispredikant ds. Jan Hommes 
 
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Groningen-Drenthe, 
 
Het zijn ingrijpende maatregelen die onze overheid heeft gemeend te moeten nemen: een dringend advies om 
niet meer dan één persoon thuis te ontvangen en een avondklok zijn de meest opvallende; ook de scholen 
blijven langer dicht en dat betekent nogal wat voor de kinderen en de ouders. Met name de verwachte 
toename van besmettingen met de zogenaamde Britse mutatie van het virus, dat een hogere besmettelijkheid 
heeft, geeft reden tot grote voorzichtigheid en deze ingrijpende maatregelen.  
 
Vanuit de Protestantse kerk is op de website nieuws opgenomen over de aangepaste en verscherpte 
maatregelen. Daar zijn ook formulieren opgenomen om in aanmerking te komen voor de uitzondering van de 
avondklok. Zie onderstaande link. 
 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/avondklok-download-hier-verklaringen-voor-noodzakelijke-
kerkelijke-activiteiten/ 
 
Soms hebben predikanten en kerkelijk werkers moeite om gemeenteleden te bezoeken in instellingen. Dat is 
afhankelijk van het beleid van de instelling en zij bepalen ook op welke manier bezoek wordt geregeld en of dat 
is toegestaan. Contact opnemen met eventueel aanwezige geestelijk verzorgers kan helpen. 
 
Ik hoor regelmatig bij predikanten en kerkelijk werkers onzekerheid over het omgaan met patiënten en 
overledenen met Corona. Wees voorzichtig, neem alle voorzorgsmaatregelen die je moet nemen en spreek 
anderen er ook op aan. Maak gebruik van digitale middelen, daar kan iedereen mee geholpen zijn. Zorg voor 
vervanging wanneer je om welke reden dan ook niet zelf een bezoek of een uitvaart kunt doen, want ook dat 
kan gebeuren. Het is moeilijk in die omstandigheden duidelijk te zijn; zorg goed voor jezelf. Overleg met de 
kerkenraad wat wel en niet kan. Natuurlijk wil je niemand alleen laten en daarom is het belangrijk iemand 
anders in te schakelen als je het zelf niet kunt doen. 
 
Het Breed Moderamen van onze classis blijft u dringend adviseren geen fysieke kerkdiensten te houden, en 
vieringen alleen online aan te bieden. Dit advies heeft te maken met de bijeenkomsten zelf en met de 
reisbewegingen die je moet voorkomen.  
Ook willen wij u nogmaals dringend vragen ook andere fysieke bijeenkomsten zoveel mogelijk achterwege te 
laten. Indien mogelijk kunt u ze uitstellen of online houden. Alleen bij strikte urgentie zou u bij elkaar kunnen 
komen in de kleinst mogelijke samenstelling.  
 
 
Laten we zorgvuldig omgaan met het leven ons gegeven, dat van onszelf en dat van de mensen die aan ons zijn 
en worden toevertrouwd. Het duurt nog even voordat iedereen is gevaccineerd. Laten we hopen en bidden dat 
we zo snel mogelijk weer de gelegenheid krijgen elkaar van aangezicht tot aangezicht onbevangen te 
ontmoeten. Mogen ook degenen die rechtstreeks getroffen zijn door het virus in hun gezondheid of in hun 
bedrijf en inkomen, in onze gebeden en gedachten zijn.  
  



Fluister het mij in, heilige Geest: 
ik zal het goede denken. 
 
Spoor me aan, heilige Geest: 
ik zal het goede doen. 
 
Verlok me, heilige Geest: 
ik zal het goede zoeken. 
 
Geef me kracht, heilige Geest: 
ik zal het goede vasthouden. 
 
Bescherm met heilige Geest: 
ik zal het goede nooit verliezen. 

 (Liedboek pag. 1158) 

 
Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Groningen-Drenthe,   
 
ds. J. Hommes,  
Classispredikant Groningen-Drenthe 
 


