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Beste gemeenteleden en belangstellenden,
Een maand geleden hebben we besloten om de lockdown te volgen door de vieringen alleen nog online
uit te zenden. Daarnaast hebben we ook het advies van de PKN en de werkgroep ‘zingen in de kerk’
gevolgd, door niet te zingen tijdens vieringen.
Een moeilijk besluit, want hoe houd je de kerkelijke gemeenschap bij elkaar zonder elkaar te kunnen
ontmoeten en hoe kunnen we God loven zonder zang?
Vooral de predikanten zijn in deze tijd op zoek gegaan naar alternatieven om zang en muziek in de
viering te behouden. Zij hebben, samen met de musici, inspirerende invullingen gevonden. Declamatie
van de liedteksten, de melodie op het orgel, ingespeeld en ingezongen of via bestaande filmpjes van
internet. Maar toch blijft het gemis om niet te kunnen (mee)zingen groot.
Met de verlenging van de lockdown heeft het moderamen opnieuw intensief overlegd wat hiermee te
doen. En heeft daarbij weer de adviezen van de overheid, de PKN en van de werkgroep ‘zingen in de
kerk’ meegenomen.
De werkgroep ‘zingen in de kerk’ heeft een mogelijke stap toegevoegd, waarbij zingen onder strikte
voorwaarden mogelijk wordt. Zie daarvoor Aanvullend advies van de werkgroep 'Zingen in de kerk' (5
februari 2021)

De overheid maakt het ook weer mogelijk om voor kinderen/jongeren weer samenkomsten te
organiseren.
Voor het moderamen is het bij hun besluit van groot belang geweest wat er gedaan kan worden om
onze gemeenschap bij elkaar te houden. Daarom is besloten om de ruimte die gegeven wordt te
gebruiken. Om stapsgewijs weer een opbouw te vinden in wat mogelijk is.
Een eerste kleine stap is dat vanaf 21 februari zingen in de viering mogelijk wordt onder de strikte
voorwaarden die de werkgroep heeft aangegeven. We vullen de voorwaarden in door; maximaal 1
persoon, voor maximaal 15 minuten te laten zingen in een goed mechanisch geventileerde ruimte en de
zanger is minder dan 24 uur van te voren negatief getest op corona.
Dat betekent dat dit voor deze stap, alleen mogelijk is in de Catharinakerk. De ventilatie op de andere
vierplekken voldoet niet aan deze norm.
Ook zullen de activiteiten met de kinderen/jongeren tot 18 jaar weer worden opgepakt. Ook houden
we ons hier aan de voorschriften zoals daarvoor gesteld. De ‘kerk op schoot’-vieringen kunnen daarom
nog niet doorgaan, omdat daar de ouders bij aanwezig zijn.
Het moderamen wil hiermee vooral een perspectief bieden naar weer samenkomen.
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