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Lieve gemeente,  

In deze tijd van corona willen wij u namens het moderamen van de kernraad hartelijk groeten en u 

vertellen over onze afwegingen bij de zondagse eredienst en de open kerk. 

Wij weten dat in de kring van familie en vrienden van een enkel gemeentelid het virus heeft 

toegeslagen en dat het afwachten is hoe hun situatie zich ontwikkelt. Anderen, de meest 

kwetsbaren onder ons, komen de deur niet meer uit. Hoewel zij opgewekt zijn en sterk is dat verre 

van prettig. Wij wensen ieder: goede moed! 

Samen met álle mensen in de wereld hopen ook wij vurig, dat onze dierbaren en wijzelf gespaard 

blijven. En dat we van betekenis kunnen blijven voor een ander. Verder houden we juist nu voor 

ogen: het vertrouwen van de kerk van Christus op de Eeuwige Die onze hulp is en Die niet in de 

steek laat het werk van Zijn handen.  

Natuurlijk overlegt het moderamen – inclusief als gast onze communicatieman Ynze Baumfalk - 

heel frequent  wat ons als gemeente te doen staat. U heeft in de Oostbrieven eerder al kunnen 

lezen dat álle vergaderingen, gespreksgroepen en sociale bijeenkomsten zijn afgelast. Daarbij 

namen we het zekere voor het onzekere, en zo gaan we door totdat de overheid haar maatregelen 

versoepelt. 

De zondagse erediensten vragen om een extra zorgvuldige afweging.  

U weet vermoedelijk dat de diensten kunnen worden beluisterd via de website Muiderkerk.nl – 

onderaan de pagina vindt u de knop “Kerkdienst gemist”. Om 10.30 uur kunt u via de knop op de 

Muiderkerk afstemmen, of later in de week daar de uitzending terug horen. Voor wie niet beschikt 

over internet maar wel graag de teksten die gesproken zijn wil ontvangen: onze scriba Margreet 

Doolaard stuurt ze u graag per post toe als u haar belt: 06 – 21554777 of (mocht u toch via email 

bereikbaar zijn) een bericht stuurt naar scriba@muiderkerk.nl 

Wij houden ons aan de maatregelen van de Rijksoverheid voor samenkomsten van religieuze of 

levensbeschouwelijke aard, die overeenkomen met de Aanpak Coronavirus Veiligheidsregio 

Amsterdam-Amstelland. Zodra daarin verandering komt passen ook wij ons aan.  

Wij vragen u nu opnieuw om niet naar de kerk te komen. En zeker niet wanneer u verkouden bent 

of koortsig. Tegelijkertijd: de maatregelen van de overheid laten ruimte voor méér mensen dan het 

aantal dat voor het verzorgen van de liturgie strikt noodzakelijk is. Uit pastorale overwegingen 

willen wij uitzonderingen daarop toestaan. Onze liturgische ruimte is groot genoeg voor de totaal 

tien personen die we op grond van de ervaring in de afgelopen twee weken verwachten. De 

torendeuren blijven dicht en na 10.30 uur is ook de zijdeur gesloten. 

Dit vergt van u allen wel een zeker begrip voor onze souplesse. Enerzijds krijgt u dus het advies: 

kom niet. Anderzijds: als het voor u essentieel is om te komen bent u welkom. Mits u, nogmaals, 

per se niet verkouden bent en/of koortsig. U dient de afstand van minstens anderhalve meter in 



acht te houden, uw handen stevig te wassen na het toilet en de kerk na de dienst spoedig te 

verlaten.  

Wat betreft de Open Kerk. Wij beseffen dat het niet past bij de kerk om tijdenlang de deuren te 

sluiten, juist nu zoveel mensen overal voor dichte deuren staan. Afgelopen zaterdag is gekeken wat 

er gebeurt als de kerk op de gebruikelijke tijd (11-13 uur) toegankelijk is voor een moment van 

bezinning en rust. 

Behalve een paar gemeenteleden die voor een praatje langskwamen en enkele passanten voor de 

wc kregen we geen bezoekers. Reclame maken voor de Open Kerk lijkt ons momenteel onverstan-

dig. Dat kan immers leiden tot onvoorzichtige situaties voor onze gastvrouwen en gastheren en ook 

voor de bezoekers zelf. Dat risico willen we niet nemen.  

Al met al, hoe spijtig dus ook, heeft het moderamen besloten tot nader bericht de kerk op zaterdag 

niet meer open te stellen. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief iets willen vragen of vertellen: schroom niet.  

Tot slot: we naderen de week waarin we gewend zijn Pasen te vieren. Ook dát zullen we alleen in 

kleine kring kunnen doen, thuis en in de kerk. Wij kunnen ons echter wél voorbereiden op het 

hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Bijvoorbeeld met de tekst van het lied hieronder, dat ons 

bemoedigt om net als Jezus standvastig te blijven, juist nu, in deze tijd van beproeving. 

Wij wensen u Vrede en Alle Goeds.  

Arjan Spit, voorzitter    Greteke de Vries, predikant 

voorzitter@muiderkerk.nl    predikant@muiderkerk.nl, 06103 25 127 

 
Jezus, diep in de woestijn, 
eenzaam en vol vragen, 

voerde daar een zware strijd 
Veertig lange dagen. 

 
Veertig dagen zonder brood, 

Hij is niet bezweken 
ook al was de honger groot – 

voor zijn tegenspreker. 
 

Alle rijkdom, alle macht 
lagen in zijn handen, 

als Hij maar een knieval bracht 
voor zijn tegenstander. 

 
Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer, 
want er staat geschreven: 
bid alleen tot God de Heer, 

dien Hem heel je leven.’ 
 

Jezus, diep in de woestijn, 
veertig lange dagen, 

bleef het in de zware strijd 
met Gods woorden wagen. 

 
(lied 539, tekst Hanna Lam bij Matteüs 4:1-11, melodie Wim ter Burg) 

mailto:voorzitter@muiderkerk.nl
mailto:predikant@muiderkerk.nl

