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Beste broeders en zusters,
Quasimodogeniti - we kunnen ons als pasgeboren kinderen voelen, dat is de naam van de
zondag, die achter ons ligt. Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij ons niet allemaal zo
voelen. En toch: de creatieve ideeën bij de onlinediensten laten iets zien van een nieuw begin en
het inslaan van nieuwe wegen in moeilijke tijden: de lezingen van het lijdensverhaal tijdens de
Stille Week uit verschillende gemeenten en regio's, kerkdiensten uit kerkgebouwen en creatieve
huiskamerdiensten, diverse paasochtendvieringen, de drietalige dienst met de Emmaüsgangers
op paasmaandag met groeten van Letland tot Albanië, de “Sendung mit dem Lamm” uit
Herrnhut, een virtueel samenspelend blazerskoor in Zuid-Afrika - te veel om hier op te noemen.
Wat een prachtige rijkdom, wat een vindingrijkheid om de boodschap van Jezus door te geven!
En ik ben er zeker van dat alle broeders en zusters in onze gemeenten blij waren, die via
WhatsApp, e-mails, nieuwsbrieven, maar ook door de goede oude telefoon, door brieven en
kaarten hebben ervaren: Wij zijn niet alleen, wij behoren tot een grote familie - en er is zelfs "in
deze tijd" verbazingwekkend veel nabijheid en communicatie mogelijk. Voor sommigen kan zo ’n
signaal van verbondenheid van levensbelang zijn. Wij willen u bedanken voor dit alles en
uitdrukkelijk ook voor het moeizaam peinzen over wat nu goed en belangrijk is voor onze
gemeenteleden. Ook is het voor sommigen een kritische vraag of wij niet te gemakkelijk
zwichten voor de richtlijnen.
Deze week vergaderen wij als Provinciaal Bestuur voor de tweede keer in het jaar 2020, via een
meerdaagse Videoconferentie die oorspronkelijk gepland was als een vergadering in persoon.
Op de agenda staan natuurlijk ervaringen, maar ook verwachtingen en angsten met betrekking
tot de situatie van de pandemie. De komende weken en maanden zullen wij u blijven informeren
over diverse besluiten die wij steeds weer moeten aanpassen aan de actuele situatie.
Op dit moment gaat het ons vooral om de aanpak van de huidige vrijheidsbeperkingen en hoe te
verzamelen voor de erediensten. Concreet advies geven is hier bijna onmogelijk door de
diversiteit aan situaties in de verschillende landen, ja zelfs binnen één deelstaat in Duitsland. Wij
weten dat sommigen van u vol ongeduld wachten op de kerkdiensten, om die weer te kunnen
vieren zoals gewoonlijk. Wij begrijpen ook de vraag waarom allerlei voorzieningen voor
consumenten wel geopend worden, maar niet de kerken. Toch vragen wij het: Respecteer de
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regels van de gezondheidsdienst en de overheid. Probeer deze regels zo min mogelijk breed te
interpreteren.
Vandaag nog kregen we een verzoek van br. Volker Krolzik van de Herrnhuter Diakonie dat ons
uit het hart is gegrepen en waar wij u enkele zinnen van willen doorgeven:
"Natuurlijk behoren ontmoeting en gemeenschap tot het wezen van de Kerk. Wij verlangen er allemaal
naar. Het is ook waar dat de staat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag ingrijpen in het
zelfbeschikkingsrecht van de kerken. Dit maakt het des te belangrijker dat wij als kerken zorgvuldig en
weloverwogen gebruik maken van onze rechten. In de huidige situatie moeten wij vermijden dat wij in
onze gemeenten de indruk wekken dat het mogelijk is om terug te keren naar de oude normaliteit of
dat een paar ‘dispensers’ met ontsmettingsmiddel bij de kerkdeuren voldoende bescherming bieden
tegen infectie. Nee, de bescherming van de zwakken en de solidariteit met hen maken ook deel uit van
het wezen van de Kerk.
Waarom maken de diaconale instellingen zich zorgen? Wij zijn verantwoordelijk voor mensen die tot de
risicogroepen behoren. In onze verpleeghuizen, hospices, woonhuizen en woongroepen stellen wij alles
in het werk om deze mensen te beschermen tegen het virus. Het is ook heel belangrijk dat de
medewerkers niet besmet raken en de infectie niet met zich mee slepen naar de diaconale instellingen.
Zij nemen echter wel deel aan het reguliere sociale leven. Als de kerken zich nu inzetten voor het
houden van openbare evenementen, zullen andere organisaties niet geweigerd kunnen worden. Als je
op zondagmorgen meer dan 100 mensen in een gesloten ruimte kunt ontmoeten, waarom dan ook niet
op vrijdagavond in de club of op zaterdagavond in het theater. Kortom: Wij zijn bang voor een nieuwe
besmettingsgolf in mei/juni. En daarom vragen wij onze kerken om niet in de voorhoede te staan van
de "versoepelingsbeweging", maar om solidariteit te tonen met degenen die bijzondere risico’s lopen.
Wat wij echter wel nodig hebben, is pastorale zorg voor bewoners en medewerkers. Wij zijn dankbaar
voor elk aanbod en alle steun in dit verband.“
Wat de erediensten betreft, raden wij u aan om nog een tijd te blijven zoeken naar anders dan
gebruikelijke manieren en middelen om de blijde boodschap van Jezus aan de man, de vrouw of
het kind te brengen. Het feit dat de mogelijkheden om creatieve ideeën te ontwikkelen en uit te
voeren zeer verschillend zijn en onze gemeenten ook divers zijn, kan soms tot onbehagen of
zelfs jaloezie leiden. Benut de kans om een aanbod te doen voor meerdere gemeenten samen. Op
deze manier kan het bewustzijn voor onze provincie, als gemeenschappelijke kerk, groeien. En
als er wrijving en verwijten ontstaan, omdat botsende standpunten zich voordoen over wat nu
mogelijk en noodzakelijk is, laat u zich hierdoor niet ontmoedigen. Praat met elkaar, beweeg
naar elkaar toe.
Wat wij als Provinciaal Bestuur willen bevorderen is een uitwisseling tussen de medewerkers in
de dienst van de verkondiging over de theologische en praktische implicaties van de Coronacrisis. Deze discussie is al begonnen in de teams en in het predikantenberaad. Wij zoeken op dit
moment nog naar een platform om deze uitwisseling ook op het niveau van de kerkprovincie
mogelijk te maken en zullen u uitnodigen, zodra de technische mogelijkheden er zijn.
Wij wensen u veel zegen toe voor de rest van de paastijd
en het voelbaar meegaan van onze opgestane Heer.

Uw broeders en zusters in het Provinciaal Bestuur
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